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  המועצה המקומית גדרה

    234' מ� המניי� מסשלא  ישיבת מועצה

  20092/018/, ט"תשס בשבט' דכ', דיו� מ
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, ט"בשבט תשס' כד, מיו" רביעי,  342שלא מ� המניי� מספר ישיבת מועצה   :יואל גמליאל

  .2009אישור תקציב המועצה לשנת סדר היו" . 18:20שעה  18/2/09

ציו� , רפי חנינה, דורית ב� בוחר, סג� ממלא מקו" ראש המועצה דני דורו�    

יקותיאל תנעמי , ירו� ב� נו�, ניר בזק, נחמיה עורקבי, אליאב מזגני, ידעי

נמצאי" פה ג" מחברת מגער וחברת בר ניר שיתנו לכ" . וחסרי" נוגה שור

מיליו� שקלי"  81,835,000 .מיליו� שקלי" 81,725,000ס* התקציב . הסבר

  .חדשי"

  

  .9200אישור תקציב המועצה לשנת 

היוע- המשפטי הוא אמור  לפי החוזה של. שאלה יואל לפני שמתחילי"    :נחמיה עורקבי

  .להיות בישיבות המועצה ואני לא רואה אותו

  , אנחנו חילקנו חוברות. טוב   :יואל גמליאל

ברגע זה מסתבר שהחוברות שנשלחו . ת� לי לטעו� את הטענה שלי קוד" : יקותיאל תנעמי

לאור . לחברי המועצה זה לא החוברת תקציב שאנחנו הולכי" לאשר עכשיו

תבדוק את החוברת החדשה ולא נית� לנו זמ� לבדוק אני העובדה שאתה 

מבקש לדחות את הישיבה ובאופ� מסודר לתת לנו את החוברת שעליה אנחנו 

  .הולכי" להצביע עכשיו

  ?לא על החוברת אנחנו דני"? יש חוברת אחרת, לא הבנתי, סליחה    :נחמיה עורקבי

  .אנחנו דני" בתקציב   :יואל גמליאל

אני רוצה לשאול שתי שאלות לפני שמתחילי" , יואל יואל סליחה שנייה    :נחמיה עורקבי

  ,בתקציב

  ,נחמיה   :יואל גמליאל

  ,אני רוצה להבי� פשוט, כי אני    :נחמיה עורקבי

  .תשאל את השאלות בתקציב    :יואל גמליאל

אני רוצה לשאול שאלות לפני , אני לא רוצה לשאול שאלות מהתקציב, לא    :נחמיה עורקבי

קוד" כל יש ל* בהסכ" שהיוע- המשפטי יופיע ואני לא רואה . התקציב פתיח
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  .אותו פה

  .אני זה שאומר א" היוע- המשפטי יהיה פה או לא    :יואל גמליאל

, ת� לי עוד שאלה להבי�, עכשיו. החוזה מתבטל א" ככה. הבנתי, אתה אומר    :נחמיה עורקבי

  ?ויש ספר אחר חו- מהתקציב הזה שאתה מתכוו� לדו� ב

א" . מיליו� כפי שמובא למועצה 81,835מה שאני ד� עכשיו זה על תקציב של    :יואל גמליאל

  , תרצה

  )מדברי" יחד(

  .אתה היית בהנהלה עד שהתפטרת   :יואל גמליאל

  ,לא לא לא לא, לא הייתי בהנהלה : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  ,קיבלת הנהלה ומועצה קותי   :יואל גמליאל

  ?אני הוזמנתי? מישהו יכול להראות לי שקיבלתי הנהלה, לא קיבלתי : ייקותיאל תנעמ

  .הוא קיבל הנהלה ומועצה   :יואל גמליאל

  .הוא קיבל חוברת אחת, הוא לא מקבל שתי חוברות, לא משנה    :דובר

  . כול" חתמו וקיבלו חוברות למליאה    :אריה לוינגר

  ,ה בואו'חבר. קיי.או   :יואל גמליאל

אני מחזיק ביד ? זה שאתה אמרת את זה זה קודש הקודשי" או מה  :יקותיאל תנעמי

  ,חוברת

  ,קיבלת, אתה חבר הנהלה, לא   :יואל גמליאל

לא קיבלתי הזמנה . אני לא חבר הנהלה כבר מאז חוק החניות, ה'חבר : יקותיאל תנעמי

אני מחזיק את . לא קיבלתי שו" מסמ* לישיבת הנהלה, לישיבת הנהלה

אני מבקש , אני מבקש אריה... והחוברת הזו לא החוברתהחוברת הזו ביד 

  ,זה לא, לדחות את הישיבה אריה

  .לא התקבל, בסדר  :יואל גמליאל

  ?מה זה לא התקבל? יש פה יוע- משפטי? מה זה לא התקבל : יקותיאל תנעמי

  .תתקשר ליוע- המשפטי  תשאל אותו, סליחה יואל    :נחמיה עורקבי

  ,ת הישיבהאני מנהל א   :יואל גמליאל
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אתה יכול ג" להתקשר ליוע- המשפטי תשאל , אתה יכול לנהל את הישיבה    :נחמיה עורקבי

  .לפני שאתה מנהל את הישיבה בכלל, אותו א" זה חוקי או לא

  ,אני מנהל את הישיבה   :יואל גמליאל

  .א" אתה מנהל ישיבה תנהל אותה על פי החוק    :נחמיה עורקבי

  .כול לקחת חוברת כזאת במקביל ולעבוראבל אתה י: דורית ב� בוחר

א� אחד לא בא . החוק קובע שיש לי עשרה ימי" לבדוק את התקציב: יקותיאל תנעמי

  ?למה אתה, יואל, להפריע

  .א" היה ל* שאלה על הנושא הזה היית מעלה אותה לסדר  :יואל גמליאל

שלכ" שאת" זה עניי� . לא שמתי לב, אני מאוד מצטער, לא שמתי לב: יקותיאל תנעמי

  ,שולחי" את החומר

  ?אתה רוצה להפריע, טוב קותי   :יואל גמליאל

  ,אני, זה לא להפריע, לא : יקותיאל תנעמי

  .לא קיבלתי, שמעתי  :יואל גמליאל

  ,אני שואל, אריה. זה לא שמעתי ולא קיבלתי, לא לא : יקותיאל תנעמי

  .קיבלתי את ההערה של* ואני לא מקבל אותה   :יואל גמליאל

  ,אני מבקש מאריה : ותיאל תנעמייק

  .אריה לא זה שמנהל את הישיבה בוא נגיד את זה ככה   :יואל גמליאל

  .אריה זימ� אותנו לישיבה לא אתה מר יואל, סליחה    :נחמיה עורקבי

  ,אריה, אריה : יקותיאל תנעמי

לנו א" שיגיד , תשאל קוד" כל את היוע- המשפטי, זה נכו� אבל יש ג" חוק    :נחמיה עורקבי

  .ע" כל הכבוד, זה חוקי או לא

  ,עכשיו בואו נתחיל את הזה   :יואל גמליאל

  ?יכול להיות שהוא הביא את הלא נכונה : דורית ב� בוחר

  .אני לא קיבלתי : יקותיאל תנעמי

  .הוא לא קיבל כי הוא לא היה בהנהלה    :נחמיה עורקבי

  .לא קיבלתי חוברת : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(
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  .כל אחד יש לו עשר דקות לדבר. אנחנו מתחילי" את הדיו�, אני מבקש   :גמליאל יואל

  ,זה ישיבת תקציב? איזה עשר דקות : יקותיאל תנעמי

תגיד . ארבע שעות אתה תשב פה ג" עשר שעות א" צרי*, מה מה? מה זה    :נחמיה עורקבי

  ?לנו כמה זמ� לדבר

  ?אתה משנה את החוק : יקותיאל תנעמי

  .חוק, החוק לא פחות משלוש שעות    :רקבינחמיה עו

  .תביא את היוע- המשפטי שיגיד לנו מה אומר החוק : יקותיאל תנעמי

  .יש ל* מה להגיד, קותי, מי שרוצה לדבר   :יואל גמליאל

  .הסדר מתחיל מש" : יקותיאל תנעמי

  .אני קובע את הסדר   :יואל גמליאל

לפני שאני מדבר , יואל יש לי שאלה, י שאלהיואל יש ל. אתה ג" מנהל הכל    :נחמיה עורקבי

  , בכלל

  ,תגיד מה שאתה רוצה   :יואל גמליאל

  ?יש פה עוד מכשיר הקלטה או מצלמות, אני ראיתי ששמת פה מצלמה    :נחמיה עורקבי

  .אי� שו" מצלמות   :יואל גמליאל

  ,החו- מהכניסה הזאת יש עוד במועצה איז. זה מה שאני רוצה לדעת    :נחמיה עורקבי

  ?מה אתה בועדת חקירה, נחמיה   :יואל גמליאל

אני במקו" ציבורי שהוא שיי* לי , אני רוצה לדעת, אני לא בועדת חקירה    :נחמיה עורקבי

  .ואני רוצה לדעת א" יש שמה

  .אי� פה שו" מצלמות  :יואל גמליאל

  .חו- מהמצלמה הזו אי� יותר מצלמות    :נחמיה עורקבי

  .אי� מצלמות   :יואל גמליאל

  .זה מה שרציתי לדעת, זהו    :נחמיה עורקבי

  .קותי. ג" המצלמה לא פועלת   :יואל גמליאל

  .יש הקלטה    :דובר

  . נחמיה   :יואל גמליאל

נשלחה אלי חוברת שלא . אני מבקש לדחות את הישיבה, אני אומר שוב : יקותיאל תנעמי
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יודע שבעצ" אני לא , אני לא חושב שנכו� שאני אתייחס לתקציב, מתאימה

לא היתה לי שהות לבדוק את התקציב . איזה סעיפי" יש בחוברת החדשה

לכ� אני מבקש עכשיו בצורה מסודרת ממ* . להגיב בצורה רצינית לתקציב

. זה הכל... אני מבקש לדחות את הישיבה. שתגיב ושזה יהיה מסודר, יואל

  .אני רוצה את התגובה של* בצורה מסודרת עכשיו לפרוטוקול

קיבלת את החוברת של ההנהלה , אתה היית חבר הנהלה, קותי תנעמי   :אליואל גמלי

יבדק על ידי איל� זה שנת� ל* ומי . וקיבלת חוברת של מליאת המועצה

. ואנחנו נבדוק את זה בהמש*, שחת" לו שקיבלת את החוברת ונדו� בזה

  ?יש ל* משהו להגיד על התקציב. אנחנו ממשיכי" לדו� בתקציב

ואני מתייחס לחוברת הזו וכל מה שאני אומר כפו� . יש לי הרבה מה להגיד  :יקותיאל תנעמי

אני לא את� לא� אחד את , ואני אעמוד על כ*, לכ* שתעשה את הבדיקה

הפרס שחלילה מישהו עוד עלול לאשר את התקציב הזה מבלי להתייחס 

  .אליו

  ?הבד� הראשו� של* כמה מופיע התקציב של הגביי, קותי    :נחמיה עורקבי

  ,נו ברצינות, ת� לו, נחמיה   :יואל גמליאל

לאחרי" ת� , כשאני אדבר את* תגיד אתה לא רוצה לענות, אני מדבר אתו    :נחמיה עורקבי

  .לנו לדבר

  ?אצל* כמה מופיע הכנסות מארנונה 3בעמוד , סליחה    

  ,ת� לו, נו זה פשוט, אתה מפריע, יגיע הזמ� של* להגיד, נחמיה   :יואל גמליאל

  .מותר לי לשאול ג" את חברי המועצה ולא אות*, יואל    :ה עורקבינחמי

  .הוא עוד לא אמר כלו" אבל   :יואל גמליאל

  .אני רוצה לשאול אותו    :נחמיה עורקבי

  .28,555 : יקותיאל תנעמי

  ,28אז אצלי מופיע , יופי    :נחמיה עורקבי

, סליחה, ביניכ" יש פה אני לא חושב שצרי* להיות פה איזה דו שיח, קותי    :רפי חנינה

יש פה אחד שמנהל את הישיבה ואתה הול* לקבל את רשות הדיבור , סליחה

  .ממנו
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  ?ממי    :נחמיה עורקבי

  ,אתה יכול להעיר הערות ביניי". ואי� פה דו שיח    :רפי חנינה

  .אני  שואל אותו שאלה    :נחמיה עורקבי

  . ביניי" ולא להתפר- אתה צרי* להעיר הערות, סליחה, סליחה רגע    :רפי חנינה

  .אני רוצה לראות א" היא תואמת או לא, הוא מחזיק חוברת אחרת, רפי    :נחמיה עורקבי

  ,אז הנה קח    :רפי חנינה

אצלי בחוברת מופיע . אני רוצה לראות א" היא תואמת אליו לא אלי*, לא    :נחמיה עורקבי

28,600,  

  ,ש פהי, אדו� נחמיה אתה לא מנהל פה שיחות    :רפי חנינה

, החוברת הזאת לא תואמת את החוברת שלו. אני לא מנהל שיחות, סליחה    :נחמיה עורקבי

  ?אז לכל אחד את" מביאי" חוברת אחרת

  .ת� לו להנות מהרגע, זה הרגע שלו, עזוב רפי נו   :יואל גמליאל

  .נכו�    :נחמיה עורקבי

  .כ� קותי   :יואל גמליאל

 �9משרות ל �7מ, עלייה, משרות �7מ. 7יי� לי בעמוד מינהל כללי מצו. טוב: יקותיאל תנעמי

אז בעצ" , א" אני מתייחס לכ* שמזכירת המועצה הקודמת פרשה. משרות

אני רוצה לדעת מי ה" אות" שלושה עובדי" ומה . משרות 3יש לי עלייה של 

  . השכר שלה"

  .אנחנו נדו�   :יואל גמליאל

  ?מה זאת אומרת : יקותיאל תנעמי

אז תעשה הצבעה ? מה אתה רוצה לדו� על הכל עסקת חבילה, אני לא מבי�    :נחמיה עורקבי

  .סעי� סעי� רוצי" לדו�. וזהו

  .אני מחכה לתשובה, הבדיחה הזאת לא תעבור יואל : יקותיאל תנעמי

  ?מה עוד, אנחנו יודעי"   :יואל גמליאל

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  ?ה עודמ. אני לא עובד אצל*   :יואל גמליאל

  ,אתה מקבל משכורת מאתנו, אתה כ� עובד אצלי : יקותיאל תנעמי
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  .אבל לא ממ*, יכול להיות   :יואל גמליאל

  .אתה כ� עובד אצלנו ואני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  ?קותי יש ל* עוד מה להגיד   :יואל גמליאל

  .בסעי� הזה לא    :נחמיה עורקבי

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  .טוב, תמשי*   :יואל גמליאל

  ?מיליו� שאנחנו בגירעו� �5איפה ה, יואל    :נחמיה עורקבי

  .קוד" כל בוא נקבל תשובה, שנייה, רגע חכה נחמיה : יקותיאל תנעמי

  .אתה אל תתערב, אתה לתשתיות גש לתשתיות אל תתערב, סליחה    :נחמיה עורקבי

  ,בוא הנה נחמיה נחמיה קוד" כל    :בזקניר 

  .מקומ* בכלל לא לשבת פה    :עורקבי נחמיה

אל תית� לי להרגיש שאני באיזה . אל תוריד אותנו לרמות כאלה, נחמיה    :ניר בזק

  .בטח לא בגלל*, אל תוריד אותנו לרמות כאלה. קלקיליה פה

  , אתה לא תקבל תשובות נו? מה עוד   :יואל גמליאל

, גיש שאני במקו" נמו* אז אלאני כבר מר, אל תוריד אותנו, אני מבקש ממ*    :ניר בזק

  ,אני יודע שאתה מחפש שאנחנו נצא, אני יודע

  .אני לא מחפש שתצא    :נחמיה עורקבי

  .לא את� ל* את התענוג הזה    :ניר בזק

  .לא מחפש שתצא    :נחמיה עורקבי

  .לא את� ל* את התענוג הזה    :ניר בזק

  .לתשתיות שיגש לתשתיות לא לתקציב    :נחמיה עורקבי

  .הוא לא קשור בכלל, עזוב אותו    :קניר בז

  .שלא יתערב, נכו�    :נחמיה עורקבי

  ?יש ל* עוד משהו, מה עוד קותי   :יואל גמליאל

  .אני מחכה לתשובה: יקותיאל תנעמי

  .אני שאלתי א" יש ל* עוד משהו   :יואל גמליאל

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי
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  ?יש ל* עוד משהו. האני מנהל את הישיבה ולא את   :יואל גמליאל

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  .ניר? סיימת, יפה   :יואל גמליאל

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  .אי� לי שאלות, אני אי� לי    :ניר בזק

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  .נחמיה   :יואל גמליאל

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  .יהנחמ   :יואל גמליאל

אתה כנראה לא יודע איפה אתה עובד או באיזה שיטות אתה חושב שאתה  : יקותיאל תנעמי

  . עובד

  ?אתה מוכ� להגיד לנו אי* אתה רוצה לנהל את הישיבה    :נחמיה עורקבי

  .יש כללי" : יקותיאל תנעמי

  ,שתיבחר לראש המועצה אתה תנהל את הכללי"   :יואל גמליאל

  ,האת, לא לא : יקותיאל תנעמי

  .עוד לא נבחרת להיות ראש המועצה   :יואל גמליאל

  ,אתה ראש המועצה : יקותיאל תנעמי

  ,נחמיה   :יואל גמליאל

  ,יכול להיות : יקותיאל תנעמי

  ?אתה רוצה להעלות את הנושאי" של*, אני שואל   :יואל גמליאל

  ,יואל יואל יואל יואל : יקותיאל תנעמי

  . לא רוצה להעלות את הנושאי"נתתי לו הזדמנות הוא    :יואל גמליאל

  ,סליחה הוא מעלה    :נחמיה עורקבי

  ,אני מחכה, יואל : יקותיאל תנעמי

  ?אתה רוצה שאני אעלה ל* את הכל במכלול ותענה לי    :נחמיה עורקבי

  ,לא סעי� סעי�, על הכל, על הכל, לא   :יואל גמליאל

  ,ד� ד�    :נחמיה עורקבי
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תעלה את , נחמיה בבקשה. " אני אענה ל* על הכלאתה תעלה את הדברי   :יואל גמליאל

  .הכל תקבל תשובות על הכל

התור של* עדיי� לא , נחמיה, נחמיה, תור* עוד לא הגיע, נחמיה, לא לא : יקותיאל תנעמי

אני עוד לא התחלתי בכלל ואני שאלתי שאלה ואני מבקש לקבל תשובה . הגיע

ואני רוצה , ות אני חוזריש פה שלוש משר. אלא א" כ� יש ל* משהו להסתיר

  ,לדעת

בוא אני אסביר ל* מה . ה ל*נה ל* שתעלה את כל הדברי" אני אענאני אע   :יואל גמליאל

ראש המועצה מביא את התקציב לאישור המועצה ואת" תעלו , החוק אומר

  .את ההשגות שלכ" לראש המועצה

ני רוצה לדעת מה א, מי ה" אות� עובדות או עובדי" ומה השכר שלה" : יקותיאל תנעמי

  ?ה"

  ?יש ל* עוד משהו   :יואל גמליאל

  .אני מחכה לתשובה : יקותיאל תנעמי

  ?יש עוד משהו, אני שאלתי   :יואל גמליאל

  ,יש לי עוד הרבה, אני מחכה : יקותיאל תנעמי

  ,נחמיה, א" תגיד לי שזה הסו� אני את� ל* תשובה   :יואל גמליאל

  .י מחכה לתשובהאנ, יש לי עוד הרבה : יקותיאל תנעמי

  .לא מצליח להבי� אות*    :נחמיה עורקבי

  .לא מצליח להבי�   :יואל גמליאל

  .לא מבי� אות*    :נחמיה עורקבי

  .אני מחכה לתשובה לגבי השאלה הזאת : יקותיאל תנעמי

  ,אני רוצה להבי� אי* אתה, אתה מתכוו� לדו�. תענה לו קוד" כל    :נחמיה עורקבי

  ?אתה רוצה להעלות את הדברי" שלכ", עוד פע"   :יואל גמליאל

  , כל סעי� וסעי� אני רוצה לדו� בו   :נחמיה עורקבי

  ?זה חוק לדו� סעי� סעי�, אריה. זה לא חוק, אתה לא   :יואל גמליאל

  , שאלתי שאלה? את" באמת מתכווני" להצביע עבור התקציב הזה : יקותיאל תנעמי

  .ת� לשמוע רגע את אריה, קותי קותי  ?מה אריה אומר, מה אריה אומר:  נחמיה עורקבי
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אני לא בא לקנטר אני שואל ברצינות ? אז אי* אפשר להצביע על זה, נו : יקותיאל תנעמי

  .זה תקציב של המועצה, אני שואל מתו* אחריות. רבותי

, שנה 30יש פה את המזכיר הוא מנהל ישיבות , אני מבקש, בוא המזכיר, שקט  :יואל גמליאל

  ?מה החוק אריה

  ?מה החוק אומר  :נחמיה עורקבי

  ?מה צרי* לעשות, מה   :יואל גמליאל

  .א" יהיה חוק תביא ליוע- משפטי : יקותיאל תנעמי

  ?פתאו" אריה מפריע ל*, ג" אריה, מה קרה קותי   :יואל גמליאל

  .אני אגיד ל* את החוק, אני אגיד ל* את החוק, לא : יקותיאל תנעמי

  .כ�, ת� את הכבוד לפחות לא לי ת� לאריה, בקש ת� לו לדבראני מ? מה אומר   :יואל גמליאל

. 2009אנחנו התכנסנו היו" לאישור תקציב המועצה לשנת , תראו חברי"   :אריה לוינגר

אנחנו חייבי" היו" לדו� ברצינות ולשבת על , הנושא הוא נושא רציני

  ,יש שתי אפשרויות, מה שאני מציע, מה שאני מציע. התקציב

  , אל תציע, אריה אריה, לא קיבלנו, סליחה, אריה: מייקותיאל תנע

  ,אני אומר לו   :יואל גמליאל

  ,לא ביקשתי ממ* הצעה, אריה אל תציע: יקותיאל תנעמי

  ?מה החוק אומר    :נחמיה עורקבי

  .אל תציע : יקותיאל תנעמי

  .החוק אומר שמקיימי" דיו� על התקציב   :אריה לוינגר

  ?צורהבאיזו ? אי*    :נחמיה עורקבי

  .נו   :יואל גמליאל

חברי" רוצי" להביע עמדה ודעה לגבי התקציב . מקיימי" דיו� על התקציב  :אריה לוינגר

רוצי" לאחר מכ� לדו� להיכנס לנושא של , בכללותו יביעו עמדה בכללותו

אבל בשלב זה אי� טע" עכשיו לשאול . המחלקות ניכנס לנושא של המחלקות

תשובות שאלות ותשובות לא נגיע לשו" שאלות ו. שאלות ולקבל תשובות

  .מקו"

  ,לא שאלתי, אי� טע" זה עניי� של*? מה זה אי� טע" : יקותיאל תנעמי
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  ,אנחנו רוצי" להגיע קוד" כל בואו נגיע   :אריה לוינגר

  , לא שאלתי, אריה : יקותיאל תנעמי

  .בוא נדו� מחלקה מחלקה צודק    :נחמיה עורקבי

על מה , בואו נאמר לכ" את העקרונות של התקציב, י כ�אבל לפנ, רגע   :אריה לוינגר

נמצאי" כא� אנשי" שג" באו . מה" העקרונות, אי* הוא נבנה, התקציב בנוי

  .שתבינו קוד" כל את הרציונאל של התקציב ואחר כ* ניכנס למהות. מבחו-

אז אז מי שלא קרא , זה מקובל שאת" תציגו כי אני בעצ" קראתי את הכל : יקותיאל תנעמי

  . בבקשה באמת תציגו ואחר כ* ניכנס לכל מחלקה ומחלקה

  .בבקשה   :אריה לוינגר

הלואי עלינו . אנחנו קוד" כל אני רוצה לבר* ג" את חברת בר ניר וג" מגער   :יואל גמליאל

ג" מגער , שהמועצה המקומית גדרה תעמוד ותנהל את המועצה כמו חברת

אחרי זה בר ניר , הנושא של הגבייהאנחנו השנה נת� יציג לכ" את . וג" בר ניר

ניהול חשבו� ואחרי זה נמשי* לשמוע את , את הנושא של ההתנהלות חשבו�

  .קותי

אני אתייחס לנושא של הכנסות . מי נת� קלימי מחברת מגערש. ערב טוב  :נת� קלימי

  . עצמיות מארנונה

  . מספרי" עיקריי" 6בעמוד    :אריה לוינגר

ת� לנו את הד� שאתה הול* לדבר עליו שנוכל . קריי"מספרי" עי : יקותיאל תנעמי

  . להתייחס

  )מדברי" ברקע(

. 2009זה הסכו" גבייה שצפוי להיות בשנת , �28,650הארנונה עודכנה השנה ל  :נת� קלימי

מיליו� שקל יותר משנה שעברה  �3הסכו" הזה הוא כ, 610הסכו" הזה הוא 

הוא , הנחה הראשונההוא מבוסס על ה. והוא מבוסס על ההנחות הבאות

עלייה , הוא מבוסס על ההנחה הראשונה של עלייה. מבוסס על הנחות רבות

  . בשיעור הארנונה על פי הנחיית משרד הפני" 4.57%של 

צרי* לדעת שהאחוז הזה הוא הוראה של משרד הפני" אבל הוא נמצא כרגע     

   ,כרגע אנחנו. כ* שיכול להיות שהוא עוד יופחת, בדיו� בבית משפט
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  ?כמה 4 : יקותיאל תנעמי

אנחנו עובדי" לפי הנחיה של משרד , אבל הנחיה של משרד הפני", 4.57  :נת� קלימי

  .הפני" והשוברי" השנתיי" של ינואר יצאו לפי השיעור הזה

  ?ה" יצאו : יקותיאל תנעמי

עוד . וזה לכשעצמו כמיליו� שקל תוספת 4.57יצאו כבר בשיעור של , כ�  :נת� קלימי

כבר ... מיליו� זה מבוסס על השומה של משרד הביטחו� 1,300של תוספת 

  .ולמעשה ההסכ" כבר הבשיל ועומד לפני חתימה, לפני יותר משנה

  .נחת" נחת"   :יואל גמליאל

  .יפה  :נת� קלימי

  .הכס� יעבור שבוע הבא. נחת"   :יואל גמליאל

זה התקציב . וסיהשקל זה נובע מגידול אוכל �700,000והיתר כ. יפה מאוד  :נת� קלימי

  .לגבי ארנונה

מיליו�  7, בס* הכל כרגע ללא שינוי לעומת שנה שעברה. לגבי המי" והביוב    

של המי" צרי* לדעת שאנחנו לפני שנה ע" סימ� ... 2,730, שקל במי" ובביוב

את , שאלה גדול כרגע הול* להיות שינוי חקיקה שישנה את כל תעריפי המי"

ברגע שהיא תעבור יכול . וב� עדיי� לא עברהוהחקיקה עוד כמ, כל השיטה

  .להיות שינוי בסכומי המי"

  ?למעלה או למטה: יקותיאל תנעמי

ודאי למעלה אבל ג" א" זה למעלה הפער כנראה בי� מקורות , כנראה למעלה  :נת� קלימי

. בי� הקנייה למכירה ישאר אותו דבר כ* שעל התקציב זה לא ישפיע, לבי�

, לאור האי ודאות הזאת התקציב במי", ל נתוני שנהולכ� זה מבוסס כרגע ע

  .ההכנסות במי" ובביוב מבוסס על הנתוני" של שנה שעברה

, א" יש כאלה שלא משלמי", זה משפיע על ההכנסות? למה זה לא ישפיע : יקותיאל תנעמי

אז החובות יהיו , א" אתה יוצר חובות, א" יש ל* כאלה שלא משלמי", לא

  ?למה לא ישפיע. בהחלט ישפיע על התקציבגבוהי" יותר אז זה 

  .וא" ישלמו יותר אז יהיה תקציב יותר גדול    :ניר בזק

  .תרד לסו� דעתי, לא לא לא : יקותיאל תנעמי
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  .הכל יחסי למה שהוא אומר. לפי מה שאתה אומר    :ניר בזק

. הזהתקציב גדול לא יהיה כי זה בנוי על ההנחה שאתה מרוויח את הסכו"  : יקותיאל תנעמי

אבל א" יש ל* ? קיי.או, קנית ביוקר מכרת אז הרווחת את הדלתא של*

א" יש ל* כרגע אנשי" שלא משלמי" אז ההוצאה של* היא יותר , כרגע

  .גדולה

  ,ההוצאה תקט� קותי, לא  :נת� קלימי

א" לא , ההוצאה שלי גדלה, מה הגזמת? א" יש לי כאלה שלא משלמי" : יקותיאל תנעמי

  ?מה השאלה בכלל, ה גדלהקיבלתי אז ההוצא

  .זה לא משנה, אבל זה חוב   :נחמיה עורקבי

זה שזה חוב זה , ברור שזה חוב. אבל בהכנסה זה יגדל ל*, לא משנה, לא : יקותיאל תנעמי

  .ברור

  .נחמיה תודה, תודה נחמיה על העזרה   :יואל גמליאל

  ,קותי ההוצאה  :נת� קלימי

  . ב* דברי" חיוביי"אתה יש , ואללה, ואללה נחמיה    :ניר בזק

  .נחמיה שאתה רגוע אתה מדבר בהגיו�   :יואל גמליאל

  .יש ל* את זה    :ניר בזק

אנחנו לש" . לבי� המכירה צפוי לגדול, הפער בי� מקורות לבי� הרשויות  :נת� קלימי

  ... הזהירות

  ?�2008ב... כמה? אפשר לשאול אותו שאלות : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" ברקע(

  ,ותר קרובי  :נת� קלימי

  .�6,000יותר קרוב ל : דורית ב� בוחר

  ?�2009כמה צפי הגידול ב. קיי.או : יקותיאל תנעמי

  ?בכס�  :נת� קלימי

  .בתי אב, לא לא : יקותיאל תנעמי

  ?בתי אב  :נת� קלימי

' זה א? אז אי* עושי" פה חשבו� של גידול א" אי� לכ" את הנתו� הזה, כ� : יקותיאל תנעמי



                                                                                               15

  ?בתי אב גידול 200? �200כ? אבל כמה. 'ב

  .כ� : דורית ב� בוחר

את" שלחת" את החיובי" לארנונה לפני שאישרנו את צו , עכשיו תגידו לי : יקותיאל תנעמי

  ? לא, בדר* כלל אמורי" לאשר צו מיסי" קוד"? המיסי"

  ,החוק קובע שג" א" המועצה לא אישרה צו מיסי"  :נת� קלימי

  , אישרהא" היא לא , לא : יקותיאל תנעמי

  ,זה לא משנה, לא משנה  :נת� קלימי

  ?בטוח : יקותיאל תנעמי

  ,ודאי, החוק קובע שכ�  :נת� קלימי

  .בטוח : יקותיאל תנעמי

שהמועצה תוציא ותגבה על פי השיעור , לחוק ההסדרי" קובע 10סעי�   :נת� קלימי

  , שנקבע בתקנות

  ?4.57 : יקותיאל תנעמי

  ,שורזה לא מותנה באי. 4.57  :נת� קלימי

  .אני לא מאמי�, אני לא מאמי� למשמע אוזניי שאתה מבקש   :יואל גמליאל

  .אני מבקש עד שאני מתרגל אותו תעזוב    :דובר

  ,קותי עוד שאלות או ש  :נת� קלימי

  .אני מארג� את השאלה, לא תפנה אליו, יש לי, כ� כ� כ� : יקותיאל תנעמי

צה לדעת ממה מורכב פתאו" התוספת קוד" כל אני רו. יש לי פה שאלה    :נחמיה עורקבי

, שהוצאת" את" �29/1אבל יש פה חוברת ב, שהסברת אותה לא שהבנתי

  ,קותי סליחה רגע

  .סליחה : יקותיאל תנעמי

. �28,610ופתאו" אחרי חמשה ימי" גדל התקציב ב 28,550ששמה מופיע לי     :נחמיה עורקבי

  ?נו עודאז אולי נחכה עוד קצת יגדל ל? אי* הפער הזה בשבוע

ח של המועצה ועשינו עוד פע" "מכיוו� שעשינו דיו� נוס� ביחד ע" רו  :נת� קלימי

דר* אגב זה נובע ג" בגלל עדכו� העלייה שאנחנו סוגרי" שנה . חישובי"

כשנסגרה השנה בסופו של דבר , כשנסגרה השנה שעברה, יודעי" על הכנסות
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בהתא" , ותר גדולותאחרי התאמות קצת י... גילינו, אותו פער שאתה אומר

  .ג" להכנסותלכ* עשינו את ההתאמה 

  ?�2008את ההכנסות ב, לא הבנתי    :נחמיה עורקבי

  .כ�  :נת� קלימי

  ?מה כתוב אצל* הכנסות, מה כתוב אצלכ"    :נחמיה עורקבי

  ,הוא שאל למה ההבדל : דורית ב� בוחר

מה ההכנסות  �2008ב. פשוט לי אי� את הנתו� הזה, הבנתי הבנתי הבנתי    :נחמיה עורקבי

  ?אצלכ"

  .26,852  :נת� קלימי

  ?26    :נחמיה עורקבי

  .זה המקוד"  :נת� קלימי

  ,25,678, הזה, אחרי שהעלו את האחוזי"   :יואל גמליאל

  ,זו התאמה שנעשתה לאור  :נת� קלימי

  ,זה? אז מה. קיי.או,  25,678אצלי רשו"     :נחמיה עורקבי

לבי�  2009ועכשיו הוא הסביר ממה נובע הפער בי�  �26,852קידמנו את זה ל    :אראל מידד

  .הביצוע החזוי

  . יהיה יותר מזה. אני יכול להגיד ל* שיהיה הרבה יותר   :יואל גמליאל

  )מדברי" ברקע(

אני יושב שעות ? מה את" עושי" ממני צחוק, בחיית דינקו"? מה זה בדיחה    :נחמיה עורקבי

אני לצור* , לא לצור* הדיו�? חדשהעל החוברת אתה מביא לי עכשיו חוברת 

  .זה החוברת שלי, לא קיבלתי חוברת, הדיו� יש לי את החוברת שלי

הגבייה , תקציב ההכנסות, באופ� כללי? זהו. קיי.או, באופ� כללי אני אגיד ש  :נת� קלימי

בזהירות אני אומר היינו מאוד מאוד , לאור, נער* על ידינו בזהירות השנה

ג" מבחינה כלכלית , " השנה היא שנה של אי ודאותזהירי" לאור זה שג

אי� עלייה בהכנסות המי" , בנושא המי" תשי" לב. והמשבר שצפוי להיות

ובדר* כלל א" תשי" לב כל שנה זה עלה בחצי מיליו� שקל במיליו� ... השנה

אז ג" מה שאתה . לא לקחו בחשבו� את מחירי המי", שקל ויותר מזה לשנה
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  .אומר נלקח בחשבו�

  ?עד שאלות   :יואל גמליאל

רק , לא בהכנסות. רק בנושא הזה סליחה. רציתי לשאול את אריה דווקא    :נחמיה עורקבי

  .יש לנו עוד עצמיות. בהכנסות של הארנונה רק

  .בארנונה יש לי עדיי� שאלות : יקותיאל תנעמי

  . אני שואל א" יש עוד שאלות. בבקשה   :יואל גמליאל

  : יקותיאל תנעמי

  )רי" ברקעמדב(

  ? יש למישהו עוד שאלה, טוב   :יואל גמליאל

  ?קיי.או' וכו �5,900זה תוקצב ב �2008ב, רכישת מי" : יקותיאל תנעמי

  .2008  :נת� קלימי

, א" את" רוצי" להיות אתי. ירדה. הרכישת מי" ירדה �2009ב. �2008ב : יקותיאל תנעמי

ני חשבתי ללכת לפי א, זה ארנונה, לא. 25א" זה מעניי� אותכ" זה עמוד 

  .אי� בעיה, אנחנו נסתדר, הסדר אבל בואו

שיש לזה , כולל פה בשטחי" הציבוריי", כולנו את המודעות לצמצו" המי"  :מידד אראל

' מה שאמר נת� קוד" לגבי המכירה א. שהכמות תקט�, והקבוצתיי"... ג" כ�

חנו מצד שני ג" תהיה העלאת מחירי" ג" לצרכני" מהמי" שאנ... יש צפי

  .מוכרי" וג" תהיה העלאה צופי" ירידה דרמתית בכמות

הקנייה , אתה קונה, אתה בעצ" אומר לי שאתה קונה בזול, רגע רגע רגע : יקותיאל תנעמי

כי א" אני מסתכל על הגידול שאמרת . של* ירדה אבל המכירה של* גדלה

  ,כמה בהכנסות, כמה היה לנו בהכנסות מזה

  ,גידול לא   :מידד אראל

  ?יש לי עלייה, הכנסות ממי" : תיאל תנעמייקו

  .ללא שינוי, אי� עלייה, לא   :מידד אראל

אני , ונוספו לי? ונוספו לי בתי אב? אז קנייה ירדה ועלה לי ההכנסות בזה: יקותיאל תנעמי

אני . לא לחינ" שאלתי את השאלה לגבי בתי אב ויואל אמר יהיו הרבה יותר

שיהיו יותר , זה בעצ" הרעיו�, אני צופה ג", מאמי� יואל שיהיו הרבה יותר
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זה לא כדי לסדר ? ה'אז אי* יכול להיות שאני קונה פחות חבר. בתי אב �200מ

  .זה נתו� לא אמיתי, אבל זה לא? את המספרי"

גינו� ? אולי הולכי" לצמצ" גינות ציבוריות ודברי" כאלה וגינו�, אולי רגע    :ניר בזק

למשל גינות פרטיות אסור להשקות , רגע, נותאני מדבר לגבי גי, לא. הכל ירד

  .השימוש במי" ירד. אז המי" ירדו, היו"

אי� לי . זו בדיוק השאלה שלי, אז ג" ההכנסות של* יהיו קטנות יותר : יקותיאל תנעמי

  ,הייתי מסכי", בעיה

  .אבל המחיר עולה    :ניר בזק

, לא זה יורד משמעותית, חההייתי מקבל את ההנ, הייתי מקבל. עוד שנייה : יקותיאל תנעמי

  . תאמי� לי

  .קיי.או    :ניר בזק

אי� מה , הייתי מקבל את ההנחה אילו באמת השימוש ירד וג" ההכנסות : יקותיאל תנעמי

אני מוכר , אני מוכר יותר אני מרוויח יותר, א" אתה. לעשות מטבע הדברי"

מוכר  אתה מרוויח הרבה אבל. פחות אני מרוויח פחות אבל אומרי" ל* לא

  .זו בדיוק השאלה, לא מסתדר? אי*, פחות

 15שתיכנס מההגדלה של מספר בתי האב היא בער* ... כמות, קותי ההכנסה    :נת� קלימי

הקיטו� בגינו� הוא . אל� קוב 18, אל� קוב 13, 15, בתי אב 300ג" א" תל* על 

  .זה לא באותו סדר גודל, אל� קוב 70, 60, 50הוא , הרבה יור

  .נו : עמייקותיאל תנ

בהערכה . קח בחשבו� שיחד ע" הירידה בקובי" יש עלייה במחירי", עכשיו    :נת� קלימי

  , שתוסי� את כל אי הודאות שסיפרתי עליה" קוד"

, תסכי" אתי שיש פה יותר מדי אי ודאות ויש פה יותר מדי הנחות, נת� : יקותיאל תנעמי

כי לקבוע הוצאה . ברשלא יהפכו לאנחות בסו� התקציב ונראה שיש לנו פה ש

  .אני חושב שזה לא ריאלי, לא לא לא, אני, כזו על מי" זה לא ריאלי

  , אלה אנשי מקצוע אבל קותי   :יואל גמליאל

  ?מה : יקותיאל תנעמי

  .אלה אנשי מקצוע   :יואל גמליאל
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, אנחנו באנו לשאול רק, ג" אנחנו אנשי מקצוע, ברור לי שה" אנשי מקצוע : יקותיאל תנעמי

אני אומר ל* שפה כבר חבוי , אני אומר ל* זה לא ריאלי. נו באנו לשאולאנח

ובסו� כל הסעיפי" , לנו איזשהו גירעו� ואנחנו יכולי" להמשי* לאשר את זה

  .האחרי" יתקעו לנו

נראה לי שזה בא לתק� פה , זה לא ריאלי, אני חושב שבעניי� הזה צרי* לבדוק    

אני מאיר את , מה שאת" רוצי"תעשו , ה'חבר. איזשה" מספרי" בתקציב

לא יכול להיות שיש לנו ירידה בהוצאות על מי" . תשומת לבכ" לעניי� הזה

יש , תעברו על התקציב, הגינו� גדל. לא, וההכנסות במי" נשארו או א� גדלו

זה לא , ה הוצאות המי" גדלו'אבל חבר, קצת יותר... אז אולי, לנו יותר גינו�

  ?ובותאלה התש, זה. נקודה, סביר

  . אנחנו לא יכולי" עלי*, תשמע   :יואל גמליאל

  ,את" בינתי", את" לא יכולי" : יקותיאל תנעמי

  ?יש ל* עוד שאלה, מה עוד   :יואל גמליאל

  .בינתי" לא, בארנונה לא? בארנונה עדיי�? מה : יקותיאל תנעמי

  .ת� קצת, חברת בר ניר. תודה   :יואל גמליאל

סקירה כללית ואחר כ* נענה על , צרה ברשותכ" על האני את� סקירה ק   :מידד אראל

תו* , 2008התקציב ככלל מבוסס על הביצוע שהיה לנו בשנת . השאלות

אנחנו סיימנו  2008. 2009מקדמי" ומגמות של הנהלת המועצה לקראת 

השנה הזאת הסתיימה בגרעו� של , 6אותה את" רואי" את זה פה בעמוד 

  ,הנתוני" ,מיליו� �3קרוב ל

  ,סליחה ש? איפה אתה רואה את זה   :יה עורקבינחמ

אנחנו רואי" פה את המגמה משנת , יש לנו פה את הטורי", למטה 6בעמוד    :מידד אראל

כלומר היה כמה מוקשי" , שמשרד הפני" 2008ומה שקרה בשנת , 2006�2007

נושא האשפה אנחנו , כתבנו לכ", כתבנו את זה ג" בפני" במלל. בשנה הזאת

נושא האשפה שעשינו בעת עריכת התקציב נושא האשפה , ותוקיבלנו א

נבע ג" מבחינת הגידול , התייקר בצורה משמעותית לאחר עריכת התקציב

שנקבל תוצאות של , שההערכה היתה יותר נמוכה, בתערי� שקיבלנו במכרז
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בהמש* גידול האוכלוסיה שהאוכלוסיה במש* השנה גדלה , מכרז יותר נמו*

וזה הגדיל לנו ג" את כמות האשפה , עודכנהתושבי" ו �1000בכ

רק , את" תראו את זה שמה בסעי�, וזהג" לנו פחות או יותר לגרעו�.המפונה

  .מיליו� בסעי� הזה 2

  ,מיליו� תראה לי איזה סעי� 2כמעט    :נחמיה עורקבי

  ,50%אז זה , ומשהו 7? לא �7מיליו� הגענו ל 5היה , 50% : יקותיאל תנעמי

  . 18עי� שנמצא בעמוד הס   :מידד אראל

  ?על מה אתה מדבר   :נחמיה עורקבי

  .על נושא פינוי האשפה   :מידד אראל

  .מה קורה עכשיו שמתקצבי" ואחר כ* מגיעי" לגירעו�, פינוי האשפה: יקותיאל תנעמי

  . שורה ראשונה 18עמוד    :מידד אראל

הסעי� הקוד"  וג", 50%כמעט , מיליו� 2,058הפער פה ? מה הפער פה: יקותיאל תנעמי

  ...את" נותני" הנחה כזו, שדיברתי

אתה היית בועדת מכרזי" ואתה , קותי, אתה היית בועדת מכרזי", קותי   :יואל גמליאל

הוא זכה שמה , המכרז אי� מה לעשות. יודע שהמכרז היה באמצע התקציב

  ,כמו שירו� יגיד ל* זה לא היה ב, וזה לא היה

  ,הוא היה בסדר גמור ,הוא היה מצוי� : יקותיאל תנעמי

  ,וזה הגרעו� בעצ" שאנחנו רואי" אותו בתקציב   :יואל גמליאל

  .ההנחה ג" לגבי בתי אב היתה שגויה. ההנחה היתה שגויה : יקותיאל תנעמי

לגבי המכרז הקוד" היתה , אנחנו התייחסנו למכרז הקוד", אנחנו לא, לא   :יואל גמליאל

  .ש" עלייה מאוד רצינית

  )מדברי" יחד(

כשהציגו לנו אזאת הנתוני" אמרו , דיברת על מומחי", אמרת מומחי": יקותיאל תנעמי

�לכ� אני אומר שיש , באו מומחי"? נכו�, שבשיטה הזו אנחנו נחסו* המו� כס

וא" היינו , יואל, מומחי" אנחנו נמצאי" פה כדי לשאול את המומחי"

סמכנו על אבל  .שואלי" אז אז אולי היינו חוסכי" הרבה כס� למועצה

  ,השיטה הזו לחסו* כס� וקיבלנו
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  )מדברי" יחד(

  .תעשה לי טובה, קותי אני מבקש ממ* ת� כבוד למומחי"   :יואל גמליאל

  , לקחנו את נתוני הבסיס כמו שאת" רואי", נקודת המוצא היתה   :מידד אראל

  )מדברי" ברקע(

בנוס� את . צההכנסנו בפני" את המגמות ואת השאיפות של הנהלת המוע   :מידד אראל

התקציב אמור משרד הפני" . שמעת" את הסקירה, הנושא של ההכנסות

התקציב מה שנקרא כפו� למשרד , אנחנו עדיי� לא יודעי", לעבור אותו

כאשר משרד , אנחנו אמורי" להעביר אותו לאישור למשרד הפני". הפני"

לפה במידה ונצטר* לבצע עדכוני" אנחנו נביא . הפני" בעצ" מבצע מעקבי"

  ,בהמש* השנה במידה ויהיה כל מיני דברי" שיהיו לא לפי הצפי, עדכו�

  ?מיליו� 2,600? �2008כמה גמרנו גרעו� ב. שאלה אחת רק    :נחמיה עורקבי

אנחנו נמצאי" היו" , השנה, זה פחות או יותר, מה שכתוב ל* פה, 2,900   :מידד אראל

  .בשלבי" אחרוני" של השנה

  ? ל ע" המענק שקיבלנוזה כול    :נחמיה עורקבי

  .ת� לו לסיי" תשאלו שאלות   :יואל גמליאל

  .מה שלא קיבלנו לא פה   :מידד אראל

הגרעו� הזה אמור . תנו לשאול שאלות, סליחה, זה מצור�, זה מצור�    :נחמיה עורקבי

  ?הוא נמחק מהתקציב, אתה הכנסת אותו לתקציב, להיכלל בתקציב

  ?מה זה   :יואל גמליאל

  .לא נמחק מהתקציב  :מידד אראל

מה ע" ? נכו�, 2009אתה צרי* לגרור את הגרעו� ולשל" אותו מהתקציב של     :נחמיה עורקבי

  ?הגרעו� הזה

  ,יש גרעו� מצטבר כרגע ו. יש עוד הרבה גרעונות   :מידד אראל

, הוא לא נמחק בתו* התקציב, אז אתה מצר� אותו לגרעו� המצטבר    :נחמיה עורקבי

ומשרד הפני" על פי חוק אומר , " אמור לעבור על זהכשאמרת משרד הפני

  .שאתה צרי* להכניס את זה לתקציב הקרוב את הגרעו�

בשביל זה אנחנו נמצאי" ... לגבי משרד הפני" נשב וחלק מהדברי" שה" לא   :מידד אראל
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  .את" בהליכי"

  .שאתה לא הכנסת את זה לתקציב, להבי�, בסדר    :נחמיה עורקבי

  .לא נכנס לתקציב ,לא   :מידד אראל

  ,2.94יש כא� גרעו� של . להערה שהעיר עכשיו נחמיה   :ב� נו�ירו� 

  .2.6   :יואל גמליאל

אבל הגרעו� הזה הוא נכנס בתו* התקציב  100%או  80%. קיי.או, בוא נאמר   :ירו� ב� נו�

או לחילופי� יש דברי" שאתה אומר אשפה חייבי" להכניס לכ� הוא נכנס 

יש חלק מהדברי" בגרעו� הזה שיש לה" , כלומר? סי"אבל אחרי" לא נכנ

הסברי" וע" ההסברי" ה" מספיק נכוני" ה" חייבי" להיכנס בתקציב 

2009.  

הורדנו את הגרעו� ואריה יגיד לכ" בדיוק מה אנחנו , אנחנו הורדנו, לא   :יואל גמליאל

  .אריה. אי* אנחנו תקפנו את הגרעו�. עשינו כדי להוריד את הגרעו� שהיה

עוד בנושא של העקרונות , אראלבהמש* לדברי" של יואל ושל . קיי.או, אני   :אריה לוינגר

קוד" כל דבר ראשו� אנחנו פעלנו מתו* נקודת הנחה וג" . של התקציב

את" יודעי" שלמעשה היו" עדיי� אי� . מנקודת הנחה שקבע לנו משרד הפני"

. יב למדינת ישראלחודשיי" ועדיי� אי� תקצ�תהיה בקרוב תו* חודש, ממשלה

ה" קבעו , יחד ע" זאת בחוזר שה" הפיצו לכל הרשויות וג" למועצת גדרה

  .10%שממענק האיזו� של השנה יש להפחית , שהתקציב

  ,מיליו� 12,100אנחנו שנה שעברה קיבלנו מענק של     

  ,קיבלת" בפועל או ש    :נחמיה עורקבי

  ,בפועל, ל* את זה בחוברתתכ� אני אראה , זה כתוב ל*, בפועל   :אריה לוינגר

  ?מתו* כמה    :נחמיה עורקבי

המענק היסודי זה . מענק איזו� זה מענק שהממשלה משתתפת, המענק בסיס   :אריה לוינגר

מיליו� וקיבלנו תוספת על פי הסכ" ע" מרכז השלטו� המקומי משרד  10,397

   .מיליו� 12,100, מיליו� 12,097ס* הכל , מיליו� 1,700האוצר קיבלנו 

. ממענק האיזו� מהבסיס 10%השנה אנחנו קיבלנו הודעה על הפחתה של     

זאת אומרת , 10%מיליו� פחות   10,397זאת אומרת השנה הבסיס שלנו יהיה 
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את" רואי" . 6זה רשו" לכ" בד� שנמצא אצלכ" בעמוד , מיליו� 9,357

  .מיליו� 9,357, לאיזו�משרד הפני" מענק 

  ,יחד ע" זאת הודיעו לנו    

  ,אתה, סליחה    :חמיה עורקבינ

  ,מיליו� 9,357   :אריה לוינגר

  ?משרד הפני" מענק לאיזו� כללי    :נחמיה עורקבי

יחד ע" . זו נקודה ראשונה. מיליו� 10,397במקו" , מיליו� 9,357כללי , כ�   :אריה לוינגר

זאת ה" הודיעו לנו שמרכז לשלטו� מקומי הגיע להסכ" ע" משרד הפני" 

מיליו� כי זה  1,900מיליו� או  �1,700ש* התקצוב הנוס� של הוהאוצר על המ

בס* הכל אנחנו , אנחנו עומדי" היו". כולל דברי" נוספי" לשנה הבאה

מיליו�  12,100מיליו� לעומת  �11,257אנחנו נהיה בסו� השנה ב, עומדי"

  . הפער הוא פער קיי" ואנחנו פעלנו בהתא". שהיה לנו שנה שעברה

  ?יש ל* מסמ* מענק  :יקותיאל תנעמי

  ?יש ל* אסמכתאות    :נחמיה עורקבי

  , על ההפחתה לא על   :אריה לוינגר

  ,על ההפחתה    :נחמיה עורקבי

  ?על המענק של שנה שעברה   :אריה לוינגר

  .תוספת חד פעמית יש פה? אתה מדבר על מענק לאיזו� : יקותיאל תנעמי

  .כ�, זה מה שקיבלנו, נכו�   :אריה לוינגר

  .אז יש ל* מתוספת חד פעמית מטיבה היא חד פעמית : תנעמי יקותיאל

  , בסדר, היא לא, לא לא   :אריה לוינגר

אני מדבר את* על המענק כללי . על המענק איזו� הכללי, על המאז�, רגע : יקותיאל תנעמי

�התוספת הזאת אתה לוקח אותה מעביר אותה ב. לאיזו� תוספת חד פעמית

  ...�2009וב 2008

  ,אני אומר לכ" את ה   :נגראריה לוי

  ,אז שאלתי א" יש ל* : יקותיאל תנעמי

  ,יש לנו את הכל, יש לנו את העקרונות, כ�, כ�   :אריה לוינגר
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  ?אפשר לראות את זה שיש את המענק החד פעמי הזה : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :אריה לוינגר

  ?מה, תראה זה הכל, מסמ* : יקותיאל תנעמי

המועצה פעלה . אני עכשיו מדבר על נושא עקרונות, בנוס� לכ*. ל* אני אראה   :אריה לוינגר

  , בהתא" 10%ראש הרשות הוציא מסמ* לכל המחלקות לקצ- , בהתא"

  ?אתה מדבר אתי על עקרונות או על דברי" בפועל, אני רוצה לשאול שאלה    :נחמיה עורקבי

  ,אני ת� לי להסביר אני אגיד ל*   :אריה לוינגר

קיבלת אישור , את העקרונות אני מכיר של התקציב אבל השאלה היא    :נחמיה עורקבי

  ?יש ל* אישור, מיליו� �9,300שאתה תקבל את ה

  .10%לכ� הפחתנו , לכ� לקחנו בחשבו�, פחות משנה שעברה כ� רשמנו   :אריה לוינגר

  .זה מה שאני שואל    :נחמיה עורקבי

דבר ראשו� . אפילו יותר 10%פחתנו ה 2009לכ� בתקציב , 2009לכ� בתקציב    :אריה לוינגר

מכל יחידות הסמ* של המועצה , מכל המוסדות הנסמכי" של המועצה

  .10%הפחתנו 

, מיליו� 1,300השנה זה  1,537היה  2008בשנת , 2007מהאיגוד תקציב שנת     

  . שקל 227,000יש כא� חיסכו� של 

  ,1,200ס התקציב היה "גריעה מהמתנ    

  )מדברי" יחד(

  ,שקל 35,350לגבי המוזיאו� יש הפחתה של , שקל 120,000הפחתה של    :גראריה לוינ

  ?ס"מה זה מהמתנ, רגע : יקותיאל תנעמי

  ,ס הורדנו"מהמתנ, כ�   :אריה לוינגר

  ?אתה יכול להראות לי את זה : יקותיאל תנעמי

  .תסתכל בתקציב   :אריה לוינגר

אתה מכיר אותי אתה מזלזל  ככה? מה ככה אתה מכיר אותי, הייתי ש" : יקותיאל תנעמי

אבל תמיכות , איזה יופי �1,080ו, 1,200, שנייה? מה. יופי 22בעמוד . בי

שהממצאי" ה" , ס והפלא ופלא"בספורט לא היה כלו" שזה ג" תחת המתנ

תרימו את העיניי" , תסתכלו? ה'חבר �20הבנת" את הקיצו- של ה, 120,000
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  ,�10%ב שקוצצו �120,000זה ע" ה, שורה אחת למעלה

  ,זה ועדת תמיכות   :יואל גמליאל

  , אריה אריה, ה'חבר, ס"מתנ, ס"מתנ, יואל : יקותיאל תנעמי

  .לא הגענו לסעי� הזה : דורית ב� בוחר

  . ת� לו לסיי"   :יואל גמליאל

  .אמרתי תראה לי, 10%מיליו� קיצצנו  1,200ס היה "הוא אמר המתנ : יקותיאל תנעמי

היינו , חצי מיליו� היינו משלמי" שכר ממלא מקו" א" היית מוסי� לנו    :דובר

ואללה היינו , היית נות� לו סג� ממלא מקו". מעבירי" את התקציב כבר

  .גומרי"

  )מדברי" יחד(

  .ת� לו לסיי" קותי, בוא   :יואל גמליאל

  .ג" דני מוותר, אנחנו נותני" לו, מוותר בלי רוטציה    :דובר

  ,אריה : יקותיאל תנעמי

  ,התמיכות שיי* למועצה לא   :אריה לוינגר

  ?ס"אז למה שמת את זה תחת המתנ : יקותיאל תנעמי

  ?מה   :אריה לוינגר

  ?מה אתה רוצה, פה, הנה : יקותיאל תנעמי

  . עזוב אותנו, ת� לו סג� ממלא מקו"    :דובר

  )מדברי" יחד(

  .אתה הפסקת להסתכל? מה קרה קותי   :יואל גמליאל

  ,ה כשנדבר על הנגיע לז, קותי : דורית ב� בוחר

  )מדברי" יחד(

  ,2008המועצה הדתית התקציב לשנת   :אריה לוינגר

  .תספר לנו לא� תוביל אותנו אריה, רגע    :נחמיה עורקבי

אני אומר ל* את . המועצה הדתית הכל כתוב בפני", מיליו� 1,600היה    :אריה לוינגר

  , הקיצו-

  )מדברי" יחד(
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  . �315ל �350מ : דורית ב� בוחר

  ?לאיזה עמוד אתה מפנה אותי    :ה עורקבינחמי

  .אתה מומחה, אני לא כלכל�? 10%זה  : יקותיאל תנעמי

  ? 10%פחות  350כמה זה , כ� : דורית ב� בוחר

  ,אל תסתכל בס* הכל   :אריה לוינגר

  ? על איזה סעי� את" מדברי", ה'חבר    :נחמיה עורקבי

  )מדברי" יחד(

  , עזוב, לא משנה, קו" אחר כ� חתכתבמ, סליחה? למה לא : יקותיאל תנעמי

  ,10%המוזיאו� יש ירידה של  : דורית ב� בוחר

  .תגידו מה שאת" רוצי", עוד דקה הוא מסיי", ה'סליחה חבר   :יואל גמליאל

  ,2009התקציב בשנת , 1,600היה  2008המועצה הדתית התקציב בשנת    :אריה לוינגר

  .אני מבקש, יזה ד� לפני שאתה מדברתוביל אותי לא, סליחה אריה    :נחמיה עורקבי

  . למטה 24עמוד    :אריה לוינגר

  . בוא נראה, למטה 24עמוד     :נחמיה עורקבי

  ?מצאת   :אריה לוינגר

  ,ב, בסו�    :נחמיה עורקבי

  . מלמטה 3 : דורית ב� בוחר

  .סעי� דברו אתי? איזה סעי�    :נחמיה עורקבי

  .תהשתתפות בתקציב מועצה דתי : דורית ב� בוחר

  .יפה    :נחמיה עורקבי

  .יש ירידה : דורית ב� בוחר

  ?למה    :נחמיה עורקבי

  ?נכו� 10% : יקותיאל תנעמי

  .תקבל תשובות על הכל   :יואל גמליאל

על פי , שקלי" 278,000זה חסכו� של , מיליו� 1,322התקציב יעמוד על ס*    :אריה לוינגר

ל של המשרד "ת המנכעל פי החלט, על פי הוראת משרד ענייני דת, קביעת

  .לענייני דת
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  ? יש לכ" מסמכי" למה שאתה אומר : יקותיאל תנעמי

  .אנחנו חייבי" לקבל את מה שמשרדי הממשלה אומרי", תשמע   :יואל גמליאל

, ש" אתה לא יכול לחסו* את אברהמי? את מי חתכת את יחיאל גמליאל : יקותיאל תנעמי

  .פה חתכת כמה עובדי"

א" אתה רוצה שאני אגיד בדיוק לגבי , אני יכול להגיד ל*, תשמעבוא    :יואל גמליאל

אז אני יכול להגיד ל* שהרב נפטר וחסכו . המועצה הדתית אז אני אתייחס

אני , שקל והיו" ג" 200,000קיבלת את הבית קברות עוד , חצי מיליו� שקל

  .לא רוצה לדבר אז עדי� שלא ניכנס לזה

אני לא מתכוו� להתייחס לתקציב המועצה  ?ס לזה או לאאתה תתייח, ירו� : יקותיאל תנעמי

  ,אבל, חלילה שלא יגידו שזה, הדתית

אלא א" כ� , אני רוצה להיות שות� בתקציב, ג" אריה, אני מבקש, יואל    :נחמיה עורקבי

כשאתה בא , עכשיו. את" אומרי" לי אי� סיבה אז אני יכול לצאת החוצה

אתה תראה אותי . לא כל כ* מהר, אתה תשמח אני יודע, ומקריא משהו

כשאתה נות� דיווח על איזה סעי� אני , אני מבקש ממ*. במצלמה אל תדאג

  ,רוצה לראות

  .אריה תגיד לו בדיוק כל סעי� וסעי�   :יואל גמליאל

  ,אנחנו ערכנו רשימה, אנחנו מתייחסי" לגבי, אנחנו עוברי"  :אריה לוינגר

  .ה יצא מכל הגופי" זה מאוד חשובס* החסכו� כמ, ס* החסכו�   :יואל גמליאל

החסכו� הכללי של גובה הסמ* זה ... לגבי, קוד" כל לגבי הגופי", אנחנו   :אריה לוינגר

יש לנו חסכו� כללי מההתנהלות ע" הקבלני" והספקי" , שקל 630,000

שקל חסכו� שאנחנו מפעילי" אותו  1,063,000הגדולי" של המועצה עוד 

  .2009לקראת שנת 

  ?2009לקראת שנת  : תנעמייקותיאל 

  .2009בשנת , כ�   :אריה לוינגר

תגיד מה קורה לקראת שנת ? אבל למה להשתמש במושגי" מעורפלי" : יקותיאל תנעמי

2009,  

  .הוא כל פע" מקריא משהו אחר, אני לא יודע    :נחמיה עורקבי
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מדבר על  אתה, הוא מדבר על שאיפות? מה אתה אומר לי משפט כזה היו" : יקותיאל תנעמי

בחיית ? מה זה. כשאנחנו עוד מעט מסיימי" את הרבע הראשו� 2009לקראת 

  . דינקו"

  .תמשי* אריה, טוב   :יואל גמליאל

  ,לגבי הנושא של ה. זה הנושא שלגבי מענק איזו� כמו שאמרתי לכ" : יקותיאל תנעמי

  .עוד פע"? באיזה עמוד אתה    :נחמיה עורקבי

  .בכללי עדיי�   :אריה לוינגר

  ?בכללי איזה עמוד   :נחמיה עורקבי

  ,בנושא השכר, בנושא השכר   :אריה לוינגר

  ?יש לנו העתקי" מזה   :נחמיה עורקבי

  .4התקבל ההסבר בעמוד   :אריה לוינגר

  .אני רוצה להבי�. תודה רבה    :נחמיה עורקבי

אנחנו מהבזבוז שנבזבז על הניירת בגלל* יצא לנו , אתה רק רוצה העתקי"    :דובר

  .יב יגמר לנוהתקצ

  ,25,088, מיליו� ביצוע 25היה  2008אנחנו הביצוע בשנת    :אריה לוינגר

  ?איזה עמוד    :נחמיה עורקבי

  , 4בעמוד    :אריה לוינגר

  ?פה זה, 4    :נחמיה עורקבי

  .13סעי�  : דורית ב� בוחר

  ,25,088 2008ביצוע חזוי של המועצה לשנת    :אריה לוינגר

  ?מודאיזה ע    :נחמיה עורקבי

  .7 : דורית ב� בוחר

  .�2008בס* הכל ביצוע חזוי ל, 7בעמוד    :אריה לוינגר

  .24? וכמה 20. 7ת� לי לעבור לעמוד , רגע, 7עמוד    :נחמיה עורקבי

  .24נהיה  �25מ : דורית ב� בוחר

זה , משרות מלאות במועצה 205לנו יש סדר גודל של . 24,595נהיה  �25מ   :אריה לוינגר

אבל , הרבה יותר כי יש עובדי" שעובדי" בחלקיות משרהשכר לעובדי" 
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משרות של גמלאי"  40.31יש לנו , אנחנו מושבה ותיקה, מתו* זה שימו לב

  ?קיי.או, ושארי"

אנחנו קידמנו את התקציב , אנחנו בתקציב כמו שאת" תראו, אנחנו בתקציב    

ספת של תוספת שכר נו, אנחנו מעריכי" שיהיה גידול של שכר, �1.75בשכר ב

למעשה כבר . ככה זה על פי הנחיות של משרד הפני", במש* השנה 1.5%

 1.5%בשנה הקודמת שילמנו לעובדי" , קיבלנו, בשנה הקודמת 1.5%שילמנו 

�אנחנו קידמנו ב. 1.5%השנה אנחנו ג" מעריכי" שיהיה , למש* כל השנה

  .שומרי" את הדיו� לגבי הנושא של ההסכמי שכר 1.75

  ?יכול להיות שזה יהיה יותר גבוה : יקותיאל תנעמי

  ?מה   :אריה לוינגר

  ?יכול להיות שיהיה יותר גבוה : יקותיאל תנעמי

  ,השנה אי� תקציב למדינה. לא   :אריה לוינגר

  .אני רוצה לשאול שאלה    :נחמיה עורקבי

  .ה" ישפרו אותנו   :אריה לוינגר

ופה הורדת  25פה בשכר יש לי , עהיות ומקוד" דיברת שבשכר אי אפשר לנגו    :נחמיה עורקבי

אז ג" הגדלת , 205משרות ופה יש לי  199פה יש לי . כשיש לי פה יותר משרות

  ?את המשרות וג" הקטנת את השכר

  .יש לנו ראש מועצה קוס"? אתה רואה    :דובר

  ?א" בשכר אי אפשר לפגוע. רק תסביר לי אי*, אי� לי בעיה    :נחמיה עורקבי

  .ו� יסביר ל*זה יר   :יואל גמליאל

לא , אבל רגע סליחה. בסדר, כבר הבנתי, אני יודע, אני יודע, אה לא לא לא    :נחמיה עורקבי

  .יש את המשרות, לא

הוא , לתת את זה לקותי, להוסי� את זה, ק'יק צ'אבל אפשר לגמור את התקציב צ  :דובר

  .מסכי" כבר וזהו

  ?מה השאלה, מה   :אריה לוינגר

בשכר בדר* כלל אי אפשר לנגוע רק אפשר . 205ופה  199ת יש לי המשרו    :נחמיה עורקבי

�  ,אי* פה אתה יורד ג" 25יש לי  �2008אז א" ב. להוסי
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זה ג" כולל עלויות של פיצויי פרישה דברי" כאלה ששילמנו מש*  �25ה   :אריה לוינגר

, �23צרי* להיות מול ה �24ה, המספר אבל תסתכל. השנה ולכ� המספר גדל

�בתו* הנתו� של ה, ע החזוי אנחנו צריכי" לקחת את זה בחשבו�אבל הביצו

ושילמנו את , כמו למשל... מיליו� שקל יש ג" כ� פיצויי פרישה שכבר 25

  ...הפיצויי פרישה

יש ל* עוד . זה משהו שצרי* לבדוק אותו, אבל המשרות גדלו והשכר ירד, כ�    :נחמיה עורקבי

  .משרות יותר 6

  )מדברי" יחד(

  .ה בואו'חבר, ה נחמיה'חבר   :יאליואל גמל

תדעו , אני רק רוצה להזכיר נושא נוס� ואני, אני רוהצ להזכיר נושא נוס�   :אריה לוינגר

אתגרי" חשובי" מאוד , לכ" שהשנה אנחנו נאלצי" להתמודד ע" האתגרי"

אנחנו נדרשי" לעמוד בנושא של איזו� תקציבי השנה ' א. עומדי" לפנינו

. נה אי� תקציב לממשלה ואי� תקציב לא� אחד אחרבמיוחד שהש, במיוחד

  .אנחנו נעמוד בכ* ע" כל הקיצוצי", אנחנו נדרשי" לעמוד באיזו� תקציבי

  ,ונמשי*, ונמשי*   :יואל גמליאל

  .זה בסדר, ומשהו �70מ, �81הגעת מ    :נחמיה עורקבי

  , ג" את הנושא   :אריה לוינגר

  .בה לא חייב בעמידהאפשר לעשות את זה ג" בישי    :נחמיה עורקבי

מה , אנחנו קיבלנו החזר רווח שר, נחנו קיבלנוג" ירו� יודע א 2007בשנת    :אריה לוינגר

. קיבלנו החזר רווח שר, מיליו� 1�1.5בסדר גודל של , שמקבלי" כל השני"

  ,לא קיבלנו כלו" �2008ב. השר נות�

  ?למה    :נחמיה עורקבי

זו הסיבה , לא קיבלנו כלו" �2008ב. לשאול את השראתה צרי* , אני לא יודע   :אריה לוינגר

  ,�2009ב, 2009. העיקרית לגרעו� שנוצר

  )מדברי" יחד(

  .את כל השאלות, נחמיה נסיי" תעלה כמה, ת� לו לסיי"   :יואל גמליאל

  .אני סיימתי, בבקשה נחמיה   :אריה לוינגר
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קיבלת" דיווח לגבי , נחנוא, עוד פע" אני אומר, ה'חבר, פחות או יותר, טוב   :יואל גמליאל

  ? מה השאלות. קותי כבר סיי" את השאלות, ירו�. התקציב

  ?נכו�, נגעת בעניי� המשרות. אני חוזר לשאלה שלי: יקותיאל תנעמי

  .כ�   :אריה לוינגר

משרות  9יש לנו , לפחות אצלי בשורה השנייה, 7אני בעמוד , אני אמרתי: יקותיאל תנעמי

ר העובדה שאורית מזכירת המועצה הקודמת ואני אמרתי לאו, 7לעומת 

  ? מה. משרות 3אז יש לנו פה גידול של , פרשה

  .ג" מזג�    :דובר

  . משרות 4זה גידול של , אז מה: יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  ?מה ה" שלושת המשרות האלה, מי ה": יקותיאל תנעמי

  ,זה הנושא של המינהל   :אריה לוינגר

  ...אחד הצבעת נגד    :ניר בזק

  ?מאיפה יש לו תשובות: יקותיאל תנעמי

  .בישיבה הקודמת, ישבתי בזה, הייתי פה בועדה מקוד"    :ניר בזק

  .נו יאללה ת�, ת�, ת�: יקותיאל תנעמי

  ,הצבענו על הדוברת המועצה זה משרה    :ניר בזק

  .בסדר בסדר. הדוברת. קיי.או? זה נכו� : יקותיאל תנעמי

  .ויש פה את שרי    :ניר בזק

  ,תראה לי איפה? א" אחת פרשה? ואיפה עוד אחד : תיאל תנעמייקו

, אברה" ברו* משרה, שרי משרה, אירי� משרה. אני אקריא ל* את השמות   :אריה לוינגר

, לוינגר אריה משרה, חצי משרה משרה ועוד   אפרי" חצי משרה ב� סימו� 

ברג משרה והדוברת שתקצבנו סשטרו, אילנה משרה, ציו� משרה אשר�רב

  .במשרה

  ?כמה הגיע ל* : יקותיאל תנעמי

  .בדיוק אמרתי ל* עכשיו תשעה  :אריה לוינגר

  ?אמרת לי תשע משרות : יקותיאל תנעמי
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  .אני מוקלט, כ�   :אריה לוינגר

  .אני רציתי לבדוק שאמרת לי תשע, מצוי� : יקותיאל תנעמי

  .וראש מועצה זה בפרק נפרד   :אריה לוינגר

  ,שלא היו, יש פה שתי משרות בפיקוח עירוני. הלאה, כ� כ� כ� : יקותיאל תנעמי

  ?איזה סעי�, איזה סעי�   :אריה לוינגר

  . בפיקוח עירוני : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" ברקע(

  ?לא, יש שני פקחי", נו    :ניר בזק

  .לא היה �2008ב, אבל לא היה, לא : יקותיאל תנעמי

  ?מה השאלה   :יואל גמליאל

אבל שנייה רגע בוא נבי� באמת מה זה , רגע בוא נשמע, לא לא, אריה    :ניר בזק

  .עכשיו הכנסת" אותנו לשבונג, לא נדלג על כלו". הפקחי" האלה

  .הסעי� הזה עוד מהתקופה של ירו�   :יואל גמליאל

  .פה מילאו אותו, זה לירו� היה ריק : יקותיאל תנעמי

  ? אה, אני מייש" כל מה שירו� תכנ�   :יואל גמליאל

אני אקריא לכ" מחלקה מחלקה את , 16בוא נל* מעמוד , בואו נל* ככה   :ראריה לוינג

  .רשימות העובדי"

  . זה טוב 16רק , אתה  אריה יודע למרוח? 16 : יקותיאל תנעמי

  ,16בעמוד    :אריה לוינגר

  .לפני שאני הול* אני רוצה לשאול כמה שאלות לפני שמתחילי" בכלל, אריה   :נחמיה עורקבי

  ,5.5   :אריה לוינגר

אנחנו אמורי" להחזיר כס� , אנחנו אמורי", אני לא ראיתי בספר תקציב    :נחמיה עורקבי

  .לקר�

  ?על מה הוא מדבר, איזה קר�   :אריה לוינגר

  .�2007הלוואה שלקחת ב, לקר�, לקר� ביוב    :נחמיה עורקבי

  ?מה עשית לנו הלוואות עכשיו... אנחנו : יקותיאל תנעמי

  ,לקחת מקר� אתה    :נחמיה עורקבי
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  )מדברי" יחד(

  . אני מבקש ת� לו לסיי"   :יואל גמליאל

  .עובדי" זה הרבה זמ�    :דובר

  . פרה פרה : יקותיאל תנעמי

  ?נכו�, אי� בעיה, לגבי התשע משרות הקראתי לכ"   :אריה לוינגר

  ?איפה אתה באיזה ד�   :נחמיה עורקבי

  ,אני בעמוד   :אריה לוינגר

  ,7, 7 : דורית ב� בוחר

  .בתקציב 16אני מתחיל בעמוד    :יה לוינגראר

  .16    :נחמיה עורקבי

  .זה הנה את" רואי" תשע משרות, אז הקראתי לכ" את השמות   :אריה לוינגר

  .עברנו את זה, בסדר   :יואל גמליאל

  .אחד אחד, יאללה, בוא נעבור, 16, ת� לי לפתוח ד�, סליחה    :נחמיה עורקבי

הנהלת חשבונות שכר , יפה עופרי. 17עמוד ? נכו�, המשרותהקראתי לכ" את    :אריה לוינגר

  ,זה אלחדד מיכל ורבקה כה�

  ? לא� הוא הול*    :נחמיה עורקבי

  )מדברי" יחד(

  .פיקוח יש שני תפקידי פיקוח   :יואל גמליאל

, מה אתה עכשיו מקריא לנו ג" את, זהו, שתי המשרות הנוספות החדשות : יקותיאל תנעמי

  ,199ש פה שתי משרות מתוקצבות י.  7בעמוד  �76ב

, �2008לא תוקצב ב, �9אז כמו שהוא אומר זה שתי משרות מתוקצבות רק ב   :אריה לוינגר

  .זה שתי משרות חדשות בנושא של פיקוח

  ?אז שתי משרות חדשות : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :אריה לוינגר

  .בסדר : יקותיאל תנעמי

  .עובדי" שעוד לא נכנסוזה , שאמורי" לקבל אות"    :נחמיה עורקבי

  .אי� לי בעיה, לא לא, הבנתי : יקותיאל תנעמי
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  ?במה אתה מדבר על הפקחי"    :דובר

  .שהוא לא הצביע על הפקחי", אתה לא הצבעת, הפקחי" שהצבעת    :נחמיה עורקבי

  ?מי לא הצביע : יקותיאל תנעמי

  ,זה פקחי" שאנחנו, אנחנו הצבענו, אתה    :נחמיה עורקבי

  ?אתה הצבעת נגד    :ניר בזק

  .הצבעתי נגד : יקותיאל תנעמי

  ?אז מה אתה שואל עליכ" בכלל    :ניר בזק

  ?מה עוד קותי   :יואל גמליאל

השאלה שלי הולכת . עכשיו השאלה שלי הולכת ככה? המשרות, מה, עכשיו: יקותיאל תנעמי

  , 16בואו נחזור לעמוד . ככה

  ,יאללה, 16עוד פע"     :ניר בזק

  ,  יש לנו בי� הביצוע החזוי 16בעמוד  : יקותיאל תנעמי

  ?על מה אתה מדבר, איפה   :אריה לוינגר

הס* הכל . כ� 1.1שיש ? אי* קוראי" לו, מה אי� פה פרק, על החלק הראשו� : יקותיאל תנעמי

, מיליו� 1,430הצעת התקציב היא  �2009וב? מיליו� נכו� 1,900ביצוע חזוי זה 

, מה אתה לא סומ* עלי, תגיד לי, נו לי שנייהאבל ת, רגע. כאילו יש לנו ירידה

. ת� לי את הרספקט, באמת ניר? נראה ל* שאני אשאל שאלה כזו פשוטה

אז על פי , מוריד את משרת הסג�, אז אני מבי� שא" אני לוקח. קיי.או

, שקל 730,000זה , יתקנו אותי א" אני טועה פה המומחי", החשבו� שעשיתי

  ?אני צודק

  .לא   :אריה לוינגר

בוא אני אגיד ל* אי* אני עשיתי את , כי א" אני מסתכל. אז בוא תק� אותי : יקותיאל תנעמי

כמה זה , �2008אני עשיתי את החשבו� כמה זה היה שני נבחרי" ב. החשבו�

  ,אלא א" כ� יש חשבו� אחר, ההפרש זה הסג�, היו"

  ,ירדה ג" מזכירה, לא   :יואל גמליאל

  .מאוד ללמודאני אשמח  : יקותיאל תנעמי

  .ג" מזכירה   :יואל גמליאל
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  .נבחרי", נבחרי", שתי משרות, לא : יקותיאל תנעמי

  .�1ל 2זה ההפרש בי� , לא : דורית ב� בוחר

  .זה לשכה ג". נבחרי" זה כולל המזכירה   :יואל גמליאל

  ?איפה אתה : יקותיאל תנעמי

  .בתקציב עצמו כתוב נבחרי" ולשכה   :אריה לוינגר

  , אז א" ככה, רק שנייה : מייקותיאל תנע

  ,7בד�    :אריה לוינגר

  ,�7אני קפצתי ל : יקותיאל תנעמי

  .נבחרי" ולשכה   :אריה לוינגר

  ,למה אתה עושה, 2008אתה מסתכל על  : יקותיאל תנעמי

  ,תקשיב, לא לא   :אריה לוינגר

, עהתק� אותי א" אני טו, נבחרי". אתה תקשיב לי שנייה, לא לא לא : יקותיאל תנעמי

 1,312? ס* הכל �2008כמה היה ב, יפה? נבחרי" שתי משרות אני קורא טוב

בוא ? לאיזה עמוד נקפו-, בוא עכשיו תקפו- אתי, הורדנו סג�. יפה? מיליו�

  .אני אתה יודע לוקח לי זמ�, אתה יותר טוב ממני בעמודי", תפנה אותי, נל*

  ?נו מה, 16   :אריה לוינגר

למה אני , להציג את זה ככה הבנתי את הרעיו�, לא לא לא, אל, 16? 16 : יקותיאל תנעמי

אתה , כי מפה באה השאלה שלי? למה, למה לא הצגת את זה אחרת? שואל

  ,מציגי" לנו חיסכו� וזה? נכו�. לאט לאט אנחנו מתקדמי" ע" השאלה? רואה

  ?למה למה למה   :אריה לוינגר

  . ת� לי שנייה : יקותיאל תנעמי

  .אפשרות לענות ל*אבל ת� לו     :דובר

? איפה זה. באמת, רק לקחתי אויר, אבל עוד לא סיימתי את השאלה אחי : יקותיאל תנעמי

  .שנייה שנייה, �7כבר היינו ב 7, לא

  .הוא יש לו חוברת אחרת, לא    :דובר

  .סיב* אותנו, נכו�    :נחמיה עורקבי

אז אני א" אני ? ו�נכ, משרה אחת 582פה זה , בישיבה הבאה, לא משנה : יקותיאל תנעמי
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מיליו� זה צרי* להיות  1,312,582בי� ', ההפרש בי� שתי משרות וכו, מניח נכו�

  .הסג�

  ,הסג� עולה   :אריה לוינגר

  ,730 : יקותיאל תנעמי

  ,582הסג� עולה , לא   :אריה לוינגר

  )מדברי" יחד(

  ... במסגרת העלות תשלו", בנוס�, שנייה   :אריה לוינגר

  ,שקל 60,000 : יקותיאל תנעמי

  . יופי   :אריה לוינגר

יורד ? בסדר, שקל 60,000אני מוסי� פה , אז תק� לי את החשבו� נשמה : יקותיאל תנעמי

  ?ו 600? אתה תעשה את החשבו� או אני? כמה הגענו, 60מפה עוד 

  ,אבל היה תשלומי" ל, לא   :יואל גמליאל

  , זה תשלו" 30,000עוד    :אריה לוינגר

, הסתגלות? מה קרה ל*, פריצה, ג" תשלומי" לפיצויי" וכל מה שקשור יש   :יואל גמליאל

  ?מה, הסתגלות קיבל? מה קרה ל* אתה

  .בסדר : יקותיאל תנעמי

אני אומר ל* לא ? אתה לא זוכר את זה קותי. חופשות, פרישה, הסתגלות   :יואל גמליאל

  ... 100,000אנחנו הורדנו לו , קותי, אנחנו הורדנו לו. הוא

  )" יחדמדברי(

  ,ימי חופשה קיבל, קותי קותי, היה ל* ימי חופשה   :יואל גמליאל

  ,תגידו? אז כמה זה יוציא, כמה : יקותיאל תנעמי

  , לא לא, אני לא יכול   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  ,חס וחלילה, בלי שמות, בלי שמות : יקותיאל תנעמי

  ,תחזור חזרה למקו" של*    :דובר

  ...אני בחשבו� שעשיתי, י אני אגיד ל* למהכ, לא : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(
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  ,בער* אל� שקל 250ומשהו תשלומי פרישה של  200ממשרה אחת ...   :אריה לוינגר

  ?נכו� 730אז זה חסכו� של  : יקותיאל תנעמי

  ,זה רק זה, נו, זה סג�   :יואל גמליאל

  ,730החסכו� הוא חסכו� של , אני שואל : יקותיאל תנעמי

  .כ�, אתה מסתכל על הביצוע   :גמליאל יואל

  ?נכו�, 730בוא עזוב למה החסכו� הוא עכשיו , לא משנה למה : יקותיאל תנעמי

  ,פחות 300. קיי.או, כ�  :מידד אראל

אני אמור להגיע למיליו� א" אני ? לאיפה הגעתי, יש לנו עכשיו ככה, יפה : יקותיאל תנעמי

  , אחתשנייה , א" אני מוריד? איפה זה, מוריד

  ,אתה שואל למה זה עלה ולא ירד בכל  :מידד אראל

  .ולא ירידה בכלל 280אז יש לי פה עלייה של , בדיוק : יקותיאל תנעמי

פה , זה זה, הפרק הזה בנוס� אמר ל* על מה ששאלת המנהל הכללי, פה  :מידד אראל

  . הגידול הזה

  ,יואל יואל, תעשה הפסקה? לא� כול" הלכו : יקותיאל תנעמי

  . יש לנו זמ�, אי� הפסקות, מה פתאו", לא לא   :ל גמליאליוא

  ,זו של הסג�, ירדו ל* פה שתי משרות, פה   :מידד אראל

אני באמת , אתה יודע שאני לא מקנטר, תסביר לי באמת, חכה שנייה : יקותיאל תנעמי

  .כדי להבי�, שואל כדי לדעת

  ,�9ל �7שגדל מ, ת השמותהמינהל הכללי שאמר ל* קוד" אריה שהראה ל* א  :מידד אראל

  ,כ� : יקותיאל תנעמי

  .פה בבסיס הזה של הלשכה, הגידול שלו נמצא בשתי משרות שנמצאות פה   :מידד אראל

  .שאלו אותו את כל השאלות   :יואל גמליאל

  ?אתה בא קותי להפסקת סיגריה, אנחנו יוצאי" להפסקת סיגריה    :נחמיה עורקבי

  .זה לא, הצבעה אני ודורית פה עובראנחנו פשוט נעשה    :יואל גמליאל

 �280,000אתה אומר לי שהתוספת שחסרה לי ה? מה אתה בא ואתה אומר : יקותיאל תנעמי

  ? כ�? כ�? שקל זה השתי משרות

  ,כי אתה רואה פה, כ� כ�   :מידד אראל
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  .אי� לי בעיה, אי� לי בעיה. אני מקבל את מה שאתה אומר, עזוב, אני שואל : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" ברקע(

  . את" לא נותני" לעשות הפסקה, אז ת� לעש� : יקותיאל תנעמי

  .השתי משרות עברו לפה   :מידד אראל

, יש ל* גידול בלשכה רק שתדעה ל*, שתי משרות יואל תדע ל*. קיי.או : יקותיאל תנעמי

  ,כמה שזה נראה ל* מופיע ל* בעיניי" כאילו זה ירידה

  ?מה זה   :יואל גמליאל

  .זה גידול : אל תנעמייקותי

  ,הכניסו שמה את ציו�, הכניסו שמה, לא   :יואל גמליאל

  .הוא אומר זה שתי משרות אחרות, לא : יקותיאל תנעמי

  .לא לא לא   :יואל גמליאל

  .פה היא נמצאת, אמרנו, הדוברת, יש ל* גידול, לא   :מידד אראל

  ...הדוברת ו : דורית ב� בוחר

  .בנוס� היא לא נכנסה   :יואל גמליאל

  ,71התקציבי ירדה פה בסעי� ...    :מידד אראל

  . היא עברה מסעי� לסעי�    :דובר

המינוס ? המינוס הזה אתה רואה. על המינוס אתה שכחת לדלג, אתה רואה   :מידד אראל

  ? לא� עבר, הזה זה אחד שעברה לפה ואחד השני זה נאור שעבר

  ,לגינו� לגינו� : יקותיאל תנעמי

  . רק בנייר, אז זהו, נו�לגי   :מידד אראל

  ,למה לא תכתבו לנו? אז למה את" עושי" לנו את זה קשה : יקותיאל תנעמי

  .מזיזי" זה מועצה דינמית   :מידד אראל

  .תאמי� לי א" היית" כותבי" הסבר לא היה דיו� אולי : יקותיאל תנעמי

  .אבל חייבי" לקיי" דיו�    :דובר

  .עוד שאלות  :יואל גמליאל

  .שב בחיית דינק אתה, הגענו עכשיו לכיבודי", לא : ייקותיאל תנעמ

  ...אתה רק? מה אנחנו אסור לנו לדבר, קותי קותי    :נחמיה עורקבי
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  )מדברי" יחד(

  .תסיי"   :יואל גמליאל

  ,וזה באמת שאלה בשיא הרצינות אני שואל, שאלה : יקותיאל תנעמי

  ?עד עכשיו מה זה היה בצחוק    :דובר

מכיוו� שזה אתה יודע נושאי" שיגידו קטנוני או לא , חלילה, אלא ל : יקותיאל תנעמי

  ,16אני בעמוד , אנחנו, יש לנו פה. קטנוני

  .16, תוביל אותנו ג", רגע    :נחמיה עורקבי

לא לי ולא ל* כדאי להעלות את , ויואל, יש לנו הוצאות כיבוד. כ�, 16עמוד  : יקותיאל תנעמי

  .ה להשמנהאנחנו סובלי" מנטיי, ההוצאות כיבוד

  ?מה אתה רוצה שלא יביאו לנו לפה אוכל, סליחה    :נחמיה עורקבי

  .שקל 12,000אבל אני חושב שבקדנציה הקודמת אכלנו לא רע וזה עלה  : יקותיאל תנעמי

  .זה לא רק ל* : דורית ב� בוחר

  . אני צוחק נו הגזמנת, רגע : יקותיאל תנעמי

  .היו" אנחנו יותר ישיבות ,אבל אז היה פחות ישיבות    :נחמיה עורקבי

  .שנייה. בעת כזאת באמת זה מוגז", באמת �30,000גידול ל : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

�אני אומר יש לנו הוצאות כיבוד שה" מסתכמות ב, באמת לא קנטרני : יקותיאל תנעמי

שקל  �19,000יש לנו הוצאות פרסו" שמסתכמות ב, שקל תוספת 17,000

, 19פרסו" , 17ארגונית , ארגוניות, סליחה, הוצאות כיבודויש לנו , תוספת

הדברי" , באמת. שקל על שטויות 54,000זה גידול של . 18והוצאות כיבוד 

בכל הארגוניות יש , שימו לב, התקציב, אני אומר לכ". ה'מוגזמי" חבר

כי אני יכול לעושת על הארגוניות מה שאני ? למה בארגוניות יש עלייה. עלייה

שקל רק על השטויות  54,000. ואני לא חושב שזה נכו�. וזה לא טוברוצה 

? מה אני אומר לכ". בתקציב שאריה אומר שהוא יהיה מאוז�, האלה

הוא . נקודה bild inהתקציב הזה גרעוני . הוא לא יהיה מאוז�, שבאמת

זה הנחות ושאיפות והכל בסו� מתפרק לנו ואנחנו מגיעי" . גרעוני, גרעוני

. 'רעוני ולא נקבל את המענק ממשרד הפני" אז יהיה עוד גרעו� וכולתקציב ג
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  . קיי.או

את" לא חושבי" שפה צרי* , זה לא מוגז", אז אני שואל את השאלה הזו    

  ? לעשות תיקו�

  .לא   :יואל גמליאל

אני מוכ� ? ה'את" לא חושבי" שאת הדברי" האלה צרי* להוריד חבר : יקותיאל תנעמי

  ?בסדר, ילת עוגיות לישיבות מועצהלבוא ע" חב, להביא

אנחנו מתכווני" להביא לפה שרי" , מדובר, לא מדובר על חבילת עוגיות   :יואל גמליאל

ואני חושב שצרי* לעשות פרסו" . וחברי כנסת ולהביא לפה אנשי" מכובדי"

פע" שעברה את" דאגת" שירו� לא יהיה לו פרסו" . כדי ליידע את התושבי"

  .צרי* לדאוג לכל, לתושבי"לכ� הוא לא דיווח 

אתה יודע כמה עולה שלט של ? אתה יודע כמה עולה השלט הגדול הזה    :דובר

  ?הארבע קומות

  .זה עולה כס�, זה דיוור : דורית ב� בוחר

  . עוד שאלות, עניתי ל* על התשובה   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  ,מועצה זה צומצ"א" נסתכל במזכירות ה, הנושא של הפרסו", קותי   :מידד אראל

  .הורדנו את זה מש"   :יואל גמליאל

הנושא של הפרסו" זה לא רק פרסו" בעיתונות ג" ' ב. באופ� יחסי זה פורס"   :מידד אראל

והשנה בעזרת הש" יש לנו הרבה , ג" פרסומי" מכרזי" וכל מה שכרו* בכ*

  .יהיה לנו הרבה מכרזי" בעזרת הש". מכרזי"

  ?הש"זה בעזרת  : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :מידד אראל

  ?זה כמו השאיפות : יקותיאל תנעמי

  .יהיו מכרזי"   :מידד אראל

תגיד כ� . בעזרת הש" זה אתה מתפלל שיהיה. אז אל תגיד בעזרת הש" : יקותיאל תנעמי

  ,צפוי להיות

  .אל תייאש אותו, הבנאד" האחרו� שתומ* במשפחת תנעמי, קותי    :נחמיה עורקבי
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  ?תבאמ : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  ?מה זה הוצאות ארגוניות שונות    :נחמיה עורקבי

  .תכ� נגיד ל*   :יואל גמליאל

  .אני אחזור אחריו על אותו דבר    :נחמיה עורקבי

  .עניתי ל*   :יואל גמליאל

  .אל תדאגו, אני אגיד אותו דבר    :נחמיה עורקבי

תנסו להסתכל על , ה'ר חבראני אומ, אפשר לוותר על זה, לא צרי*, לא : יקותיאל תנעמי

שאני הול* לבאמת איפה כואב לי ואיפה , תקציב כאילו זה תקציב שלכ"

אני הייתי רוצה לראות פה דברי" אחרי" יותר מרובי" מאשר . חסר לי

אני יכול רק , בעניי� הזה sayאני אי� לי , אני לא, הדברי" האלה אבל בסדר

  .מעבר לזה שו" דבר אחר, לבוא ולהעיר

  ,18בעמוד , סליחה, 18רוצה לעבור לסעי�  אני    

זה שאתה . לא הגשת מכתב פיטורי�, דר*אגב קותי אתה עוד בהנהלה   :יואל גמליאל

  ,מפרס" בעיתו� זה עוד לא

  )מדברי" יחד(

  ,תראה לי מסמ*   :יואל גמליאל

  ,רק שנייה, חברי" יקרי", בוא הנה : יקותיאל תנעמי

  ?נכו�, לא הגיש מכתב פיטורי� הוא לא מפוטר עד שהוא? נכו� ירו�   :יואל גמליאל

הוא פיטר ? איפה זה כתוב. הוא לא פיטר אות*, סליחה, הוא לא פיטר אות*    :דובר

  .לא? אתה התפטרת הגשת מכתב? אות*

  ?אתה יודע : יקותיאל תנעמי

  .ירו� הסביר לי. כ�     :דובר

  ?מה אתה יודע : יקותיאל תנעמי

  .אתה לא הגשת מכתב    :דובר

  ?מה אתה יודע : ותיאל תנעמייק

  . שלא הגשת מכתב ולא פוטרת     :דובר
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  ?מה אתה יודע : יקותיאל תנעמי

  .שאתה חבר הנהלה     :דובר

  .אתה לא יודע : יקותיאל תנעמי

  .אתה חבר הנהלה     :דובר

  .בוא נמשי*, קותי, טוב   :יואל גמליאל

  .אני מבחינתי אתה חבר הנהלה     :דובר

  .אני מעיר, שאני מתנהג כמו חבר הנהלה אני לא בא תוק�זה  : יקותיאל תנעמי

  , אי אפשר, יאללה   :יואל גמליאל

  ... אתה רואה שאני. קיי.או : יקותיאל תנעמי

  .תזדרז, אז יאללה   :יואל גמליאל

יש לנו השתתפות של ... יש השתתפות לועדה לבניי�. אני אהיה ענייני תמיד : יקותיאל תנעמי

  ,וד" כל למהאז ק. מיליו� 1,400

  ?איזה עמוד אתה קוד" כל, קותי    :נחמיה עורקבי

  .18אני בעמוד  : יקותיאל תנעמי

  ?איזה סעי�    :נחמיה עורקבי

  .האחרו� אחרו� למטה, למטה : יקותיאל תנעמי

  .73, למטה יש מספר    :נחמיה עורקבי

נו קוד" כל גידול ראי, יש לנו פה, יש לנו פה. אחרו� אחרו� למטה. 73הכל  : יקותיאל תנעמי

אנחנו . מיליו� �1,900עלינו ל �1,074מ, לא משנה מה היה פה, טעות, �2008ב

? למה יש לנו את הירידה הזאת, קוד" כל למה. מיליו� �1,400שוב נמצאי" ב

, זו ירידה משמעותית ואני מתכוו� שלא יהיה לנו עוד פע" חוסר בתקציב

  .השאלה היא שאלה רציניתהשאלה באמת היא לא שאלה קנטרנית ? קיי.או

  ? למה ירד   :יואל גמליאל

יש להעביר את , אנחנו הרי, ואני אוסי� שאלה כדי שלא, עוד שנייה, כ� : יקותיאל תנעמי

יכול להיות שיהיה פחות יכול להיות . זה עולה כס�. תקצוב לזה... הועדה

  .שלא

  .זה התקצוב   :יואל גמליאל
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  ?מה זה הירידה הזו : יקותיאל תנעמי

והועדה זה , יותר היטלי השבחה, הירידה נובעת מזה שהשנה היה יותר מדי   :יואל גמליאל

ג" הועדה . היא עשתה הפחתה מאוד רצינית, מה שהיא שלחה לנו תשלו"

  .עשתה הפחתה רצינית

  )מדברי" ברקע(

  .תנו לנו לשמוע ג"? את" מנהלי" דו שיח לבד? ה מה'חבר    :נחמיה עורקבי

... ל להיות שבסופו של דבר ג" השנה זה יהיה יותר גדול אבל מה שנקראיכו   :מידד אראל

  ,כי בכל מקרה זה ממומ�

  ?על מה אנחנו מדברי"    :נחמיה עורקבי

  .על הועדת בנייה : דורית ב� בוחר

  .אבל אני לא שומע    :נחמיה עורקבי

  )מדברי" יחד(

התקציב של זמורה בנוי  הרי, כי א"? קיבלת" את הצעת התקציב של זמורה   :ירו� ב� נו�

. יש נוסחה מסוימת שבאה ואומרת אי* מתבצע תקציב זמורה, על ידי מכסה

יש מכפיל תושבי" , יש איזושהי נוסחה מסוימת, לוקחי" את כמות התושבי"

א" זה מה שזמורה תכננה כי . במסגרת הנוסחה ואז אתה יודע לקבוע את זה

א" . " את תקציב הועדהאתה באותו צד ג" תהיה בועדה ותידרש לאשר ש

וזה אושר על יד* בועדה , זה מה שאושר בועדה אז אי� בכלל על מה לדבר

  ,אבל א", בסדר

  .מחר יהיה מאושר, מחר   :יואל גמליאל

יש ס* צפי מתוכנ� ויש נוסחה ברורה . לא קשור להיטל השבחה, אבל א" זה   :ירו� ב� נו�

אל , מכל רשות ורשותאי* מחייבי" את התקציב , שסוכמה בשעתו בזמורה

כל ראשי , זו נוסחה שאושרה על ידי כל המליאה, מול מניי� התושבי"

, לא על ידי זמורה, א" זה מאושר על ידי זמורה. הרשויות וכל הדברי" האלה

זה לא , א" זה לא אושר. על ידי הנוסחה שהיתה בזמורה זה משהו אחר

  .זה משהו אחר לגמרי, קשור להיטל השבחה

  ,אני, יואל    :בינחמיה עורק
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  . א" זה מאושר על סמ* התקציב זה בסדר   :ירו� ב� נו�

  )מדברי" ברקע(

  ?מיליו� 1,400אני מגיע לצפי של זמורה ע" , אי* אני משל" : יקותיאל תנעמי

  ,יש לה" נוסחה, כמו שירו� אמר, ה" שולחי"   :מידד אראל

  ?על התקציב זה, אבל זה לא מדובר    :נחמיה עורקבי

ג" ה" א" בדיעבד גדרה , ג" אצלה" יש צפי, אבל הנוסחה נקבעת לפי צפי   :ידדמ אראל

  ...מפעילה אות" יותר ויש יותר תוכניות ויותר בקשות

  , אני יכול להגיד ל*   :יואל גמליאל

מהצד השני מותר לנו לממ� מהיטלי . ולכ� זה עבור הפעילות של השנה   :מידד אראל

  . א משפיע לנו על התקציבהשבחה ולכ� מבחינה תקציבית זה ל

  .על התקציב הרגיל לא : יקותיאל תנעמי

זה מקרנות או , דווקא השנה אנחנו. אני יכול להגיד ל* שדווקא הפו*, הפו*   :יואל גמליאל

�  ? מתקציב שוט

  .מותר לנו לממ� את זה ולכ� אתה רואה פה שזה אפס   :מידד אראל

  ,קרנות זה אי אפשר זה   :יואל גמליאל

  ,עכשיו, לכ� אתה רואה שזה לא משפיע עלי*   :דדמי אראל

  ,אבל איפה : יקותיאל תנעמי

  .זה לא משפיע על כלו"   :יואל גמליאל

התקצוב של הועדה לתכנו� א" היא , אז א" זה לא משפיע אז איפה התכנו� : יקותיאל תנעמי

  ?עוברת לפה

  .אתה לא בהנהלה, א" היית בהנהלה היית יודע    :דובר

. ה" אומרי" שאני בהנהלה, ה" אומרי" שאני בהנהלה נחמיה, לא נכו� : ייקותיאל תנעמ

  .אפילו דורית אומרת. אפילו לא ידעתי

  ?מה עוד, טוב   :יואל גמליאל

  ?איפה יש פה תקצוב, אבל באמת, לא : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  ,בגלל זה אמרתי, היא הנותנת : יקותיאל תנעמי
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על הפרק יושב הנושא של הועדה ויש את הנושא של , קותי, יקות, על הפרק  :יואל גמליאל

אתה , כל נושא כזה שבסופו של דבר יהיה הסכ" ע" משרד הפני". האיגוד

  .יבוא פה לתיקו� לנושא התקציב ואתה יודע את זה, מקבל אישור

  )מדברי" יחד(

  ?מה עוד   :יואל גמליאל

  ?אולי גפני יקבל את ההנדסה של זמורה    :דובר

  .אני ממלי- : ל תנעמייקותיא

  ,את הכס� שהוא לקח מפה, ואז נחסו* את ה, נכו�     :דובר

  .יאללה שאל כמה שתרצה נו, קותי   :יואל גמליאל

רק שלא נראה לי שזה מתק� את , אני מקבל באמת תשובות טובות : יקותיאל תנעמי

  . התקציב

  .בעד...     :דובר

  ?מי : יקותיאל תנעמי

  .אתה : דורית ב� בוחר

  ?מה עוד   :אל גמליאליו

  .ממש לא, ממש לא, לא : יקותיאל תנעמי

  ?מה לא באת מוכ�, קותי   :יואל גמליאל

  ?אני לא בא מוכ� יואל, אתה מכיר אותי : יקותיאל תנעמי

  .אתה מוכ�, אני סומ* עלי*, לא    :דובר

  .בדיוק : יקותיאל תנעמי

  , הוא כל פע" מוחק, לא השארת לירו� שאלות   :יואל גמליאל

  ,ירו� מעניי� אותו, לא : יקותיאל תנעמי

מחק הכל , ירו� נראה לי ארבע דפי" בקושי השארת לו ד� אחד מהשאלות    :דובר

  .כבר

  .אל תזלזלו בירו� בחייתכ" : יקותיאל תנעמי

, שאלת את כל השאלות אכלת לנו הכל, שאלת את כל השאלות, לא מזלזלי"    :דובר

  ,פקתשלא יהיה כיבודי" ד, וג" בכיבודי"
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מה אני ? על מה אתה מדבר, שקל אני מבקש פה סטייק �30,000בוא הנה ב : יקותיאל תנעמי

  ?אסתפק לי בתותי"

  .אז תעשה כפול    :דובר

  .התותי" יותר יקרי" ויותר בריאי"    :נחמיה עורקבי

  ?נכו� יואל, אני המלצתי בחו" על פירות : יקותיאל תנעמי

  .ה רוצה סג� אתה אסור ל* להתנהג ככהא" את, תפסיק, נחמיה   :יואל גמליאל

  ,אני רוצה    :נחמיה עורקבי

אי* , לסג� 500צרי* לאשר עוד , אתה צרי* להגיד, אחר כ* אתה לא מבי�  :יואל גמליאל

  ...תקבל סג� א" אתה לא

  ?מה אתה רוצה שיהיה לנו זוג או פרד פה בי� שניה", אבל רגע    :דובר

תגיד ? אי* אני את� ל* סג� אחר כ*, אומר קיצוצי"אתה יושב פה שעתיי"    :יואל גמליאל

  .שקל 500,000אני מבקש להכניס לתקציב , אני רוצה סג�

יש סעיפי" שאני מבקש , אני מבקש להכניס, להפ*,אני לא אמרתי קיצוצי"     :נחמיה עורקבי

�  ,יש סעיפי", להוסי

  , אה בסדר   :יואל גמליאל

  .להוסי� את הסג�ג" קותי בעד , ג" קותי דר* אגב    :דובר

יש לנו עלייה בהוצאות של . 19גינו� בעמוד , 19גינו� בעמוד . ממש לא, גינו� : יקותיאל תנעמי

  ,הא" באמת בימי" אלה. שקל 140,000

  ?אתה לא רואה אי* גדרה פורחת   :יואל גמליאל

  .אי� מה לעשות, זה אחד מתחלואות הדר*? למה לא, מה : דורית ב� בוחר

  ,אבל דורית, אני בעד  :יקותיאל תנעמי

  ...יפה בעיניי" זה : דורית ב� בוחר

וא" , יפה וכי� באמת כי� השאלה הא" אנחנו יכולי" לעמוד בזה, דורית : יקותיאל תנעמי

אנחנו צריכי" להשתדל לבוא ע" . כ� תראי לי איפה את מקצצת דורית

  ,תקציב מאוז�

  .תיקו, תסתכל, זה מאוז�, זה מאוז� קותי   :יואל גמליאל

התקציב הזה . אני מודיע ל* חגיגית, התקציב לא מאוז�, כמה חוסרי"... : יקותיאל תנעמי
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שההכנוסת ... לאז� את המספרי" אי� שו" בעיה, נכו�. נקודה, הוא גרעוני

אבל ההכנסות פתאו" גדלו לי זה , ההוצאות ירדו לי, ממי" פתאו" ירדו לי

  .זה משחק של מספרי", בסדר

  ,אז פעמיי" היה ש" ממש על : דורית ב� בוחר

  .ממש לא. אנחנו נסתכל על זה ג" בסו� השנה, תאמיני לי. ממש לא : יקותיאל תנעמי

לגבי , עכשיו מה השאלה. עברנו את המי", עזוב, עברנו את המי", טוב קותי   :יואל גמליאל

קותי בוא . גדרה נבנית ואנחנו צריכי" להשקיע, יש הגדלות שטח? גינו�

  .נמשי*

  .חזוי לבי� בפועל 2008אתה רואה בפועל ג" שיש הבדלי" בי�  : ית ב� בוחרדור

  .שתפו אותנו? אבל על איזה עמוד את" מדברי"    :נחמיה עורקבי

  .ההוצאה של* תגדל... אני אומר ל* דורית זה, את אתי מצויי�, את אתי : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

, הגינו� אתה לא שמת לב, ו טובהזה רק מראה כמה המועצה שנלו עכשי    :דובר

  .אתה לא שמת לב אפילו, בלי מי", הפרחי" מפלסטיק

  .אבל ה" יותר יקרי"    :נחמיה עורקבי

  .אי� מי". עכשיו הנה גילית, עכשיו, ע" כל הכבוד    :דובר

יש עוד הכנסת ... ?אני יכול להגיד ל* קותי שאתה צודק אבל מה לעשות   :יואל גמליאל

  .י" את זהאי� משלמ, כספית

, תחליטו, 500אי� לנו , ה'אני מציע את החשבו� של ההכנסות מארנונה חבר : יקותיאל תנעמי

אתה כבר מדבר על , בתי אב גידול 200, 200ההוא אומר . את" משגעי" אותי

אנחנו נצא להגדיל , בתי אב גידול 1000תאמיני לי בסו� הערב יהיה ל* . 500

  ,את ההכנסות, את תקציב

הוא לא , אנחנו חותמי" על ההיתרי", הוא לא יודע מי חות" על ההיתרי"   :ליאליואל גמ

היתרי" חדשי" לבנייה והול* להיות עוד  450אנחנו חתמנו עכשיו על  .יודע

  .אז בוא נמשי* לדבר, היתרי" לבנייה 400

  ,אל תבלבל, מה את", לא לא : יקותיאל תנעמי

  .קותי? קותי מה עוד   :יואל גמליאל
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  ,19בעמוד , קוד" כל אני מבר* על כ*. אירועי יו" העצמאות : ל תנעמייקותיא

  .תודה רבה שאתה אומר לי איפה אתה    :נחמיה עורקבי

אני מבר* על כ* שבאמת המועצה מבינה שאפשר . אני מתנצל, סליחה : יקותיאל תנעמי

�ויש באירועי יו" העצמאות הורדה של , לחגוג קצת פחות כי אי� לנו כס

אני מקלל על כ* ששורה למטה יש עלייה באירועי" שוני" של . שקל 150,000

  .שקל 150,000

  .נו   :יואל גמליאל

  .50חסכת  : דורית ב� בוחר

אני אולי קצת ציני אבל אני . זה מה שאני מסביר, לא חסכתי? אי* חסכתי : יקותיאל תנעמי

  .אומר שאי� פה שו" ירידה

  ?איפה אתה מדבר קותי   :יואל גמליאל

  , 19עמוד  : קותיאל תנעמיי

  ?19מה יש בעמוד , נו   :יואל גמליאל

  .א" תרצה או לא תרצה 50חסכת , נו    :ניר בזק

  , חגיגות יו" העצמאות : יקותיאל תנעמי

  ,נו    :ניר בזק

  .350היה לנו  : יקותיאל תנעמי

  .יופי    :ניר בזק

  ?נכו� : יקותיאל תנעמי

  .כ�    :ניר בזק

ומה זה אירועי" ? איפה החיסכו� בדיוק, 150" מיוחדי" הוספת" ואירועי : יקותיאל תנעמי

  ?מיוחדי"

  ... לא יודע איפה, אבל הנה? איפה אתה רואה    :ניר בזק

תגיד לי מה זה הספר הזה , איפה אני, איפה אני? הנה נכו�, צודק ירד, הנה : יקותיאל תנעמי

  ?איזה עמוד אתה

  )מדברי" יחד(

  ?כמה היה פה : יקותיאל תנעמי
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  ,500היה פה     :ניר בזק

  ?כמה ירד : יקותיאל תנעמי

  .150ירד     :ניר בזק

  ?הסעי� הזה מה כתוב בו : יקותיאל תנעמי

  .ארועי" מיוחדי"    :ניר בזק

  ?כמה היה : יקותיאל תנעמי

  .50היה     :ניר בזק

  ...כמה : יקותיאל תנעמי

  .200    :ניר בזק

  ? מה ההפרש : יקותיאל תנעמי

  .ה תעשה חשבו�הנ, 100    :ניר בזק

ג" א" , 150זה  50פחות  200, ואללה, דחיל אללה של*, תגיד לי, 150 : יקותיאל תנעמי

  .בג� חובה, תעשה אותי בכיתה

  .אבל תוריד את זה מפה    :ניר בזק

אנחנו הורדנו את הארגוניות בחינו* והכנסנו . אתה צודק קותי, אי� חיסכו�   :יואל גמליאל

כל . אתה שאלת אותי פע" ואני עניתי ל* על זה, אות" פה לארועי" של הגני"

זה  .זה האירועי" השנתיי" �200,000ה, זה אירועי" שאנחנו עושי" בישוב

  ? מה עוד. בוא נמשי*. האירועי" השנתיי"

  . הטוטל הוא אותו דבר, הס* הכל    :ניר בזק

  ?מה זה אירועי" מיוחדי"    :נחמיה עורקבי

  ? *מה אמרתי ל, אותו דבר    :ניר בזק

  )מדברי" יחד(

  ,אני בעד חגיגות : יקותיאל תנעמי

  ?מה עוד   :יואל גמליאל

  ,ו בשבט"יש את ט, יש את יו" העצמאות    :דובר

  .אירועי" של ספורט, את האירועי", יש את הגני"   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(
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. * הלאהתמשי, שקלי" קיצו- בתקציב 30,000כל סעי� יש , אני מבקש, קותי   :יואל גמליאל

  .בוא נמשי*, 30,000יש קיצו- ? מה זה משנה

  ,אני חושב, ה'אני אומר עדיי� חבר, טוב, בואו בעמוד : יקותיאל תנעמי

  ?אה? יש עוד משהו קותי   :יואל גמליאל

  , 20בעמוד  : יקותיאל תנעמי

  ...20עמוד , נחמיה   :יואל גמליאל

. ה לא חוזרי" אחורהעמוד שמתקדמי" קדימ, בוא נעשה תקנה חדשה    :ניר בזק

  ,15, 18, 8, 7, ואללה כבר אתה הול* אחורה

  )מדברי" יחד( 

  . 20עמוד , גני ילדי" : יקותיאל תנעמי

  ?איפה אתה רואה את זה. כ�, 20עמוד    :יואל גמליאל

  .20עמוד  : יקותיאל תנעמי

  .נו   :יואל גמליאל

  .גני ילדי" אחזקה : יקותיאל תנעמי

  .תגיד מספרי", יש ל* מספרי", סעי�תקרא ב    :נחמיה עורקבי

  . 750 18, 18, 750? אתה רוצה את הסו� שלו : יקותיאל תנעמי

  ,20נחמיה עמוד  : דורית ב� בוחר

  , 812סליחה אבל יש ל*     :נחמיה עורקבי

  ?מה הבעיה קותי, כ�   :יואל גמליאל

  ?812 1, אה : יקותיאל תנעמי

  ?מה הבעיה קותי, כ�   :יואל גמליאל

  ?250גני ילדי" , מה זה אחזקת גני" : אל תנעמייקותי

  ,זה לא, זה מוסדות חינו*   :יואל גמליאל

השאלה שלי נובעת מזה שאני רואה שבעצ" בשנה שעברה , לא היה לנו, לא : יקותיאל תנעמי

  ,לא היה

  ,אתה בונה עוד ארבעה גני" : דורית ב� בוחר

  ?למה זה, אז מה : יקותיאל תנעמי
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  ,נחנוא   :יואל גמליאל

  ,תחזוקה : דורית ב� בוחר

  ?למה שנה שעברה לא היה צרי*, אני שואל מה זה : יקותיאל תנעמי

  .יש גידול בגני"    :דובר

זה הנושא שאנחנו דאגנו לתחזוקה של מוסדות החינו* על ידי שיתו� פעולה    :יואל גמליאל

ס וזה התקציב שאנחנו הורדנו את כל התקציב של אחזקת גני" "ע" המתנ

כולל עובדי" שאנחנו , וסדות חינו* מכל מערכת החינו* והעברנו לפהומ

  .מעבירי" שמה לתחזק את המקו"

  ...יואל    :נחמיה עורקבי

  ?אבל אי* העברת, כ� : יקותיאל תנעמי

  ?ס אני יכול לקבל הסבר"מה זה שיתו� פעולה של המתנ    :נחמיה עורקבי

ת החינו* בגדרה כולל המוסדות של שיתו� פעולה שמנהלי" את כל מוסדו  :יואל גמליאל

  . ס"המתנ

  ?מי מנהל    :נחמיה עורקבי

  .יהודה יחזקאל  :יואל גמליאל

  ,הוא האיש אחזקה של כל ה    :נחמיה עורקבי

  ,כ�   :יואל גמליאל

  ,רק של הגני" או כולל    :נחמיה עורקבי

  .כל מוסדות החינו*   :יואל גמליאל

  .כל מוסדות החינו* : דורית ב� בוחר

  ?כל מוסדות החינו*    :יה עורקבינחמ

  .כל מוסדות החינו*   :יואל גמליאל

  .אני שואל רק. אי� בעיה, בסדר, ס יטפלו בנושא"וזה חוקי שעובדי מתנ    :נחמיה עורקבי

, זה לקנות חומרי"? מה ה", האלה עוד פע" �250,000ה, אז אני לא מבי� : יקותיאל תנעמי

  ?מה זה

  .יוד ועובדצ, זה חומרי"   :יואל גמליאל

  ?ועובדי" ג" : יקותיאל תנעמי
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  .אמר ל* יחזקאל, עובד אחד, עובד אחד    :ניר בזק

  ?מאיפה אתה יודע ניר : יקותיאל תנעמי

  .אמר הרגע, הוא אמר עכשיו    :ניר בזק

  ?מה עוד   :יואל גמליאל

  .שעה הסביר ל* יחזקאל אחראי על כל המוסדות    :ניר בזק

  ,כשאתה מעביר    :נחמיה עורקבי

  .ל בהתנדבות ויש לנו עובד בהתנדבות"יש לנו מנכ    :ניר בזק

ס אתה מעביר את זה באופ� אוטומטי כולל "כשאתה מעביר תקציב למתנ    :נחמיה עורקבי

  ?למה זה בא בשני כיווני", מה פתאו" פעמיי", שכר כולל זה

  ,סליחה, הוצאות, גני ילדי" : יקותיאל תנעמי

  ?אלהמה הש, לא הבנתי  :יואל גמליאל

, אתה נות� ג" את השכר של העובדי" ג", ס"כשאתה נות� תקציב למתנ    :נחמיה עורקבי

  ,ולמה אתה בא לזה בשני סעיפי" פה וש", אתה מממ� את הכל

אנחנו א" אתה לא יודע אנחנו מעבירי" הרבה תקציבי" של עובדי"    :יואל גמליאל

, ירי" לנו כספי"כל מיני גופי" שמעב, דר* המועצה, ס"שעובדי" דר* המתנ

זה גו� , ס"יש שיתו� פעולה בי� המתנ. א" זה נושא חינו*, א" זה רווחה

  ?מה עוד השאלה. מבצע של המועצה

אבל א" זה גו� מבצע של המועצה למה אנחנו לא מקבלי" את תקציב     :נחמיה עורקבי

  ?ס אלינו שנוכל לעיי� בו"המתנ

תקציב , תקציב האיגוד, ס"יב המתנכי אנחנו עכשיו מאשרי" את תקצ   :יואל גמליאל

ועל סמ* מה שאנחנו מאשרי" ה" , תקציב מועצה דתית, מוזיאו� גדרה

מכיני" את התקציב שלה" ומאשרי" ואנחנו נביא את זה למליאת המועצה 

  .לדיו� בישיבה נפרדת

  ?ואז אנחנו או שנוסי� לה" או שנגרע מה"    :נחמיה עורקבי

  .ר ע" התקציב שאנחנו מעבירי" לה"ה" יצטרכו להסתד   :יואל גמליאל

בדר* כלל נהוג שמביאי" את זה לפני התקציב שאנחנו , בדר* כלל אנחנו    :נחמיה עורקבי

  ,נדע
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נגיד , תראה. אבל ה" לא יכולי" לאשר תקציב א" אתה לא מאשר לו תקציב   :יואל גמליאל

, �מיליו 1,700הוא אומר אני רוצה משהו כמו , ס רוצה לאשר עכשיו"המתנ

הוא לא יכול לאשר לו כל עוד שאתה לא מאשר לו , הוא רוצה הוא מאשר לו

הוא עכשיו לוקח את , עכשיו אישרת לו את התקציב. את התקציב שלו

התקציב הזה והוא צרי* לבנות את התקציב אצלו ולאז� אותו ולהביא אותו 

  .לפה

  ,אבל זה עניי�, לדעתי הדר* צריכה להיות הפוכה : יקותיאל תנעמי

  ,בסדר  :יואל גמליאל

  ,לפי מה שאני יודע    :נחמיה עורקבי

ס "א" התקציב היה עכשיו מאושר על ידי מליאת המתנ, אני את� ל* דוגמה   :יואל גמליאל

�300אני מוריד לו , התקציב שלכ", והיתה באה לפה והיית אומר לה" לא

  ?מה היה עושה, אל� שקלי" 400

  ,לכ� אתה יושב : יקותיאל תנעמי

לכ� אנחנו מעבירי" את התקציב וה" בשבועות הקרובי" יעבירו את    :ל גמליאליוא

  ...התקציב ויביאו אותו פה לדיו�

  .מיליו� 1,300א" ה" יבואו ע" דרישה של מיליו� ולא של     :נחמיה עורקבי

לכ� ה" יבואו . אני אומר לה" זה התקציב, ה" לא יכולי" לבוא בדרישה   :יואל גמליאל

אני מעניי� אותי עכשיו התקציב , שכנע אותכ" בישיבה נפרדתלפה וינסו ל

ה" יצטרכו להסתדר ע" התקציב שאנחנו , אנחנו מעבירי" לה", שלנו

  .מעבירי"

  ?אי� צור* חיוני : יקותיאל תנעמי

שא" אתה לא תנהל את , אי� צור* חיוני כי אנחנו החיוני זה משרד הפני"   :יואל גמליאל

מה יהיה לנו אחרי , קותי? אתה אי* לומר את זה אז, תקציב מאוז�, התקציב

  ,חשב מלווה וכל הדברי" מסביב? זה

  .לכ� אני אמרתי את זה : יקותיאל תנעמי

האיגוד ? שומע, האיגוד ישב על סמ*, מה שאנחנו מעבירי" פה, לכ� אני אומר   :יואל גמליאל

, ס יעשה תקציב"המתנ, ישב על סמ* מה שאנחנו מחליטי" יעשה תקציב
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  .מועצה הדתית תעשה תקציב והמוזיאו� יעשה תקציבה

לראות מה יש לנו , קוד" כל על הגופי"... זו טעות, אני אומר שוב, יואל : יקותיאל תנעמי

אתה צרי* . זה גופי" שנותני" שירות לתושבי" שלנו, הרי זה צרכי" שלנו

  ,לשבת ולראות מה הצרכי" שלה"

  ,בסדר   :יואל גמליאל

זה צרי* להגיע , ובהתא" לצרכי" שלה" אחרי שאתה מאשר לה" את זה : יקותיאל תנעמי

זה לא היה צרי* להיות ככה אבל זה , ההתנהלות עקומה, אבל עזוב. לפה

  .ימי" יגידו א" זה היה נכו� או לא נכו�, תשמע. בסדר

בקשר לעניי� הזה של התקציבי" של הגופי" שעובדי" ע" אני רוצה להעיר     :ניר בזק

שאנחנו צריכי" לקבל את , י פניתי לאריה בדיוק באותה שאלהאנ. המועצה

אריה אמר לי שהוא מציג . התקציבי" של אות" גופי" שעובדי" מול המועצה

  .את התקציבי" האלה כרגע

  ?מה זה כרגע : יקותיאל תנעמי

  , את מסגרת התקציבי", פה במליאה הזאת הוא יגיד לנו את התקציבי"    :ניר בזק

  ?מסגרת מע-, מסגרת, יפה : יקותיאל תנעמי

בישיבה הבאה יבואו אלה שמנהלי" את הגופי" האלה , ואנחנו בישיבה    :ניר בזק

  .ויסבירו לנו

  ?בישיבה פה היו" : יקותיאל תנעמי

  .לא היו"    :ניר בזק

  ?אז מתי : יקותיאל תנעמי

  .היו" אנחנו מאשרי" את התקציב של המועצה    :ניר בזק

  ?אתה לא מבי�? יעזור ל*אז מה זה  : יקותיאל תנעמי

אבל א" אני אמצא לנכו� שאני רוצה להוציא לה" כס� אתה לא יכול כי     :נחמיה עורקבי

אתה לא יכול כי אישרת לה" את , סגרת את עצמ* או א" תרצה לגרוע

  .התקציב

  ,בוא, זה לא שיי* לתקציב שלנו, את" שואלי" שאלות, ה'חבר, טוב   :יואל גמליאל

  ?למה לא, זה שיי* לתקציב שלנו : יקותיאל תנעמי
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לאחר שה" יודעי" את המסגרת התקציבית , אבל המליאה בהחלט רשאית   :אריה לוינגר

שהתקציבי" שלה" יבואו לכא� , ומאשרי" את התקציב במליאות שלה"

  .למליאה וידונו על ידי חברי המועצה

  .זה לא העניי�, אבל זו לא השאלה היתה, אי� לנו ספק בזה, בסדר : יקותיאל תנעמי

אני ואתה עבדנו בחמש שני" הקודמות ושהבאת לי את הספר , אריה    :נחמיה עורקבי

של האיגוד , ס של המוזיאו�"הבאת לי את ספר התקציב של המתנ, תקציב

  , יחד ע" זה ואחר כ* ישבנו

  ,מעול" לא היה   :יואל גמליאל

  .ואז הבנו מה הנגזרת למה אנחנו מעבירי" לה" את הסכומי"    :ורקבינחמיה ע

  ,תמיד זה היה ככה, לא נכו� : יקותיאל תנעמי

  ,אני לא יודע פתאו" מה השתנה, שנינו עבדנו    :נחמיה עורקבי

זה לא נכו� לעשות מה , ג" א" לא היה ככה?אתה יודע מה, זה לא משנה : יקותיאל תנעמי

  ?פה בכללמה השאלה , שעכשיו

  ?מה עוד, התקציב הוגש   :יואל גמליאל

למה . שקל בהוצאה בשנה קודמת 35,000היה לנו . הוצאות ארגוניות גני" : יקותיאל תנעמי

  ?למה מצפי", אני לא מבי�? ניכו את זה

  ?איפה   :יואל גמליאל

  .בארגוניות גני" : יקותיאל תנעמי

  ?כמה היה   :יואל גמליאל

  .35? ורידולמה ה : יקותיאל תנעמי

  ?איזה עמוד    :נחמיה עורקבי

  ?לא� הל* : יקותיאל תנעמי

  .זה הל* לאחזקה   :יואל גמליאל

  ?איפה זה    :נחמיה עורקבי

  ?לא� הל* : יקותיאל תנעמי

  .אחזקת מוסדות חינו*, שדיברנו עליה" �250לאחזקה של ה   :יואל גמליאל

  ?גירי" טושי" צבעי"אתה תקנה לה" , אחזקת מוסדות חינו* : יקותיאל תנעמי
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הנושא שיש לה" לגני ילדי" הקצבות שוטפות . זה לא שיי* לזה, לא לא  :אריה לוינגר

  ,שקל 150,000

  ?היו מיותרי" �35שנה שעברה ה? �35מה זה ה, אז למה : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :יואל גמליאל

  ?מה זה היה, אני שואל אות*? מה אתה אומר לי כ� : יקותיאל תנעמי

  .מיותר   :מליאליואל ג

  ?מה זה היה : יקותיאל תנעמי

  ,זה היה שקותי היה אחראי על החינו*   :יואל גמליאל

  ,די נו : יקותיאל תנעמי

בגלל שהוא היה אחראי על החינו* נתנו לו כס� וקותי היה לו מטעמי" לחלק    :יואל גמליאל

  .למוסדות חינו*

  ,תפסיק, עזוב : יקותיאל תנעמי

הממונה על החינו* ? אתה יודע מה, אתה אחראי על. שאלה אני עונה שאלת   :יואל גמליאל

  ,יקותיאל תנעמי לשעבר

  ,אני שואל : יקותיאל תנעמי

  ?אני שואל אות* מה נעשה בכס� הזה, תגיד לי   :יואל גמליאל

  .ר ועדת חינו* בזבז לנו אות" על כיבודי" שהוא רוצה לבטל לנו עכשיו"יו    :דובר

  .לא היה... בישיבות אצליאני  : יקותיאל תנעמי

  .תמשי*   :יואל גמליאל

, באמת השאלה לא קנטרנית, אני שואל ברצינות עכשיו, השאלה שלי לא : יקותיאל תנעמי

  ,הרי

  .�250זה עבר ל   :יואל גמליאל

  .קיי.או, אז זהו, לא : יקותיאל תנעמי

  .זה הרכישות הכל �250ל   :יואל גמליאל

אני לא יכול לרכוש , ל לא יכול לרכוש לה" צבעי" טושי"אב, א" זה עבר : יקותיאל תנעמי

  .מש"

  ,לא זה מהרכישות, צבעי" זה מהרכישות   :יואל גמליאל
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  ?איזה סעי� יש לה" את זה, מאיפה? איזה רכישות : יקותיאל תנעמי

  .יש ל* סעי� הרכישות   :יואל גמליאל

  ?איפה : יקותיאל תנעמי

  .מהרכישות, יגידו ל*   :יואל גמליאל

  ?מאיפה אני קונה, תגיד לי אתה, אריה : קותיאל תנעמיי

  ,א" אתה ש" לב, כל הגני ילדי" מקבלי" הקצבות שוטפות   :אריה לוינגר

  .עזוב את ההקצבות זה היה ג" בשנה קודמת : יקותיאל תנעמי

  .150השנה יש  99שנה קודמת היה    :אריה לוינגר

  .�150ל העלינו? קותי מה יש ל* 150השנה    :יואל גמליאל

  .יש כא� גידול   :אריה לוינגר

  ?מה אתה רוצה, העברנו את זה למעלה   :יואל גמליאל

  .יש כא� גידול   :אריה לוינגר

  .נתנו לה" עוד תוספת 100קיבלו , 150קיבלו    :יואל גמליאל

  .אני לא רואה אותה, אני לא רואה את התוספת : יקותיאל תנעמי

  .150קיבלת  100,000היה ? וצהמה אתה ר, יש ל* 150   :יואל גמליאל

  ?אני רואה טוב : יקותיאל תנעמי

  .לא   :יואל גמליאל

  .עוד מעט נגמרת הישיבה תחלי� כבר ספר, תחלי� כבר ספר תחלי�    :דובר

  .העברנו את זה לש"? על מה אתה מדבר, יש 150   :יואל גמליאל

  ?99לעומת  150 : יקותיאל תנעמי

  .ה אותו דברזה בשני הספרי" ז   :אריה לוינגר

  ?150אתה רואה פה : יקותיאל תנעמי

  .נו 720סעי�    :יואל גמליאל

  ?מה כתוב ל*, 10.720, 18122   :אריה לוינגר

  .חשבתי אני צרי* אופטיקאי? מה תגידו לי : יקותיאל תנעמי

  .150, העלינו לה"   :אריה לוינגר

  .15אתה צרי* להחזיר , יש ל* קותי 150   :יואל גמליאל
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בשנה הזו ושמת  100היה לה" ? אבל מה העלית. הקצבות שוטפות גני" : נעמייקותיאל ת

  .עכשיו 100

  .קותי 150   :יואל גמליאל

  ,ה" לא יודעות מה זה : יקותיאל תנעמי

  . אתה לא רואה טוב 150   :יואל גמליאל

  .זה לא אותו דבר : יקותיאל תנעמי

  ?מה בהקצבות שוטפות    :אריה לוינגר

  ,150. הלה העלינו את זהבהנ   :יואל גמליאל

  ,תמחוק, 300וזה  150זה , קותי    :אריה לוינגר

  .תכ� אולי תהיה לי שאלה אחרת, אז בוא נראה : יקותיאל תנעמי

  )מדברי" יחד(

  ?מה זה ההקצבות : יקותיאל תנעמי

  ...זה מה שלגבי הנושא של ה   :אריה לוינגר

  .אז הורדת" את זה : יקותיאל תנעמי

  .הורדנו את זה כי לא הכל קובעי" במועצה אז   :אריה לוינגר

  .נו מה זה עדי�, יותר אז יהיה לה" יותר... הורדנו את זה כי א"   :יואל גמליאל

  .טוב : יקותיאל תנעמי

  .זה ביצוע העשרה שה" עושי" הילדי"   :אריה לוינגר

  ?איזה העשרה : יקותיאל תנעמי

  ?מה   :אריה לוינגר

  ?העשרה של אפי : יקותיאל תנעמי

  .ס"העשרה של אפי הועבר למתנ, לא   :אריה לוינגר

  ,חטיבה ממלכתית 21עמוד . 21עמוד  : יקותיאל תנעמי

  ?איזה סעי�, איזה עמוד אתה   :אריה לוינגר

  .110ובסו�  815סעי� בוא נגיד  : יקותיאל תנעמי

  .שכר, נו. קיי.או   :אריה לוינגר

  ,מתחת, בדיוק, מתחת : יקותיאל תנעמי
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  ,ה'שמה לקצ- חברמ    :ניר בזק

  ?איפה : יקותיאל תנעמי

  .בנתיבי נוע" צרי* לקצ- הכל    :ניר בזק

  .שכר שילמו : יקותיאל תנעמי

זה היה שנה שעברה , קותי, דיברנו על זה שנה שעברה, של השנה ושל ה   :אריה לוינגר

  ?הסעי� הזה אתה רואה

  .הוא יוצא לפנסיה? על מה אתה מדבר על הסעי� הזה   :יואל גמליאל

  ?מי : יקותיאל תנעמי

  .עובדיה   :יואל גמליאל

  .זה לא קשור לעובדיה : יקותיאל תנעמי

  .כ� קשור לעובדיה   :אריה לוינגר

  .מקבל מימו� ממשרד החינו*... אבל : יקותיאל תנעמי

  .זה עובדיה, לא   :יואל גמליאל

  .עובדיה עובדיה הוא מקבל ממשרד החינו* : יקותיאל תנעמי

  .220,000ורדנו ש" ה   :יואל גמליאל

  .הוספת, לא הורדת שקל? איזה הורדת : יקותיאל תנעמי

  ?מה יש ל*, קותי 220,000הורדתי    :יואל גמליאל

  ,חטיבה ממלכתית, בחיית דינקו", בוא הנה : יקותיאל תנעמי

  .אני לא יכול להוריד שכר לאנשי"   :יואל גמליאל

אני בא . תעלה לו שכר, חס וחלילה, לו אני לא רוצה שתוריד, עוד שנייה : יקותיאל תנעמי

  ?אריה אני צודק או טועה, ואומר שהשכר מגיע ממשרד החינו*

  . לא שכר, יש השתתפויות בניקיו�, לא לא   :אריה לוינגר

  ,א" יש לי, תגיד לי : יקותיאל תנעמי

  ,זה עובדיה והלבורנטית   :אריה לוינגר

השכר של , ה'שואל עכשיו שאלה חבר אני, יעקב עובדיה זה לא משנה : יקותיאל תנעמי

  ,חטיבת הביניי"

  ,אנחנו לא מקבלי" שכר   :אריה לוינגר
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, אתה לא מקבל שכר אתה מקבל סל ובסל תחלק אותו מה שאתה רוצה : יקותיאל תנעמי

  ?נכו�

  .כ�   :אריה לוינגר

אני  אז איפה הסל הזה נמצא א". יפה? נכו�, הסל הזה הוא שווה כס�. יפה : יקותיאל תנעמי

  ?כמה יש לי בסל אריה? אל� שקל 190, ומשהו 180מעביר 

  .אבל זה אותו דבר כמו שנה שעברה   :יואל גמליאל

  ,עזוב כרגע : יקותיאל תנעמי

זה לא משהו , לא, אותו דבר כמו שנה שעברה. לא משנה, זה אותו דבר, לא   :יואל גמליאל

  .חדש

  ,זה לא, לא, אבל זה לא קשור : יקותיאל תנעמי

  ,א" אתה שואל מה זה זה עובדיה, זה   :אל גמליאליו

  ,זה לא עובדיה : יקותיאל תנעמי

  ,זה עובדיה משרה. זה עובדיה   :יואל גמליאל

  ,הוא שואל כללי מה המשרה וחצי פה    :דובר

  ,אני את� ל* דוגמה, ה" עובדי" כמו, כי זה ככה כל השני"   :יואל גמליאל

  ,זה לא כל השני" : יקותיאל תנעמי

תראה סעי� במוזיאו� , אותו דבר, זה כמו שאנחנו אברהמי עובד במוזיאו�   :אל גמליאליו

זה עובדי" באיגוד תראה את עובדיה , מי שעובד למשל. תראה אברהמי שכר

  ,לא, ואת דג� שכר

  ?השאלה שלו למה המועצה מממנת ולא משרד החינו*    :דובר

  .משל" משרד החינו* הוא, משרד החינו* מביא כס� זה לא : יקותיאל תנעמי

  .שנה זה ככה 30   :יואל גמליאל

  ?אתה ראש מועצה חדש. אני בא לבנות תקציב עכשיו, שנה 90אז יהיה  : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :יואל גמליאל

ההוצאה הזו . זו הוצאה מיותרת, הסעי� הזה מיותר. אז אני שואל אות* : יקותיאל תנעמי

  .ואתה אומר לי לא

  ...העובדי" האלה שני   :אריה לוינגר
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שקל  220,000הוזלנו , אני מסתכל על הסעי� כללי, אנחנו? מה עוד, קותי   :יואל גמליאל

  ?מה עוד, מהאיגוד

יש פסיקה , האיגוד אמור להיסגר. אני רוצה לשאול שאלה לגבי האיגוד    :נחמיה עורקבי

  ?שצרי* להיסגר האיגוד

  ?כ� או לא, � אני מקבל ממשרד החינו*את הכס, את הכס� הזה אני מקבל : יקותיאל תנעמי

  .בטח   :יואל גמליאל

  ?אז למה המועצה צריכה להעביר לו כס� עכשיו : יקותיאל תנעמי

  ?למי   :יואל גמליאל

  ,זה מגיע ישירות : יקותיאל תנעמי

נותני" לדברי" ההיסטוריי" , אנחנו פשוט לא נוגעי" בדברי" היסטוריי"   :יואל גמליאל

  .להיות וזהו

  .דברי" היסטוריי", יופי : יאל תנעמייקות

  , שואל אות* שאלה על התקציב    :נחמיה עורקבי

מה אתה פוגע במשכורת של ? למה אתה פוגע במשכורת של אנשי" קותי   :יואל גמליאל

  ? מה אתה, אנשי"

  ,תראה יואל יואל : יקותיאל תנעמי

  ,נו בחיית? מה יש ל* מהמשכורת של האנשי"   :יואל גמליאל

אני מדבר על העברת כס� לאיגוד בצורה , אני מדבר על העברת כס� : יאל תנעמייקות

  ,מיותרת זה מה שאני רוצה

  ?למה שנה שעברה לא שאלת את זה  :יואל גמליאל

  ?מה, כי : יקותיאל תנעמי

  .שנה שעברה לא שאלת את זה   :יואל גמליאל

ג" ? דברי" מה אני אעשה ג" לי מתפספסי", תשמע, יכול להיות, לא יודע : יקותיאל תנעמי

  ?לי מתפספסי" מה אני אעשה

  .היית ממונה על החינו*  :יואל גמליאל

אבל לא הייתי ממונה על האיגוד אז לכ� ... יכול להיות שבגלל זה לא : יקותיאל תנעמי

  .אמרתי זה פספוס
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  ,ה בואו'חבר, טוב   :יואל גמליאל

  .נחמיה שאל שאלה על האיגוד, רגע רגע    :דובר

  ?סיימת, טוב   :מליאליואל ג

  ... שקל כיבוד מביאי" לנו 30,000, אתה לא מתבייש, בוא הנה תגיד לי יואל: יקותיאל תנעמי

  . תשמע אנחנו צריכי" לבדוק מי הקניי� הוא בעייתי נראה לי   :יואל גמליאל

  ?האיגוד אמור להיסגר    :נחמיה עורקבי

  ,שקל 220,000אנחנו קיצצנו לאיגוד השנה    :יואל גמליאל

  ,על הכיפק : יקותיאל תנעמי

  .בואו נמשי* הלאה   :יואל גמליאל

  ,והיינו צריכי" לקצ- חצי מיליו� : יקותיאל תנעמי

  ,זה פע" הבאה נבדוק   :יואל גמליאל

  .אני צרי* אויר. א" נחמיה לא ישאל את השאלה שאני רוצה אני אשאל : יקותיאל תנעמי

  ?סיימת   :יואל גמליאל

  .לא : יקותיאל תנעמי

יש ל* עוד חמש דקות קותי , אתה לא יכול זה, תשמע, אני נות� ל*, קותי, לא  :יואל גמליאל

  . ירו�. ירו�. לסיי"

  ,ה'רגע רגע חבר, הוא אמר : יקותיאל תנעמי

  .ד אל תהיה ליצ� של הכפר"אתה עו   :יואל גמליאל

  ? תרק נגענו באיגוד התחיל להיות ליצנו, זה לא קשור, לא : יקותיאל תנעמי

  ?יש ל* עוד משהו להגיד   :יואל גמליאל

  ,יש החלטה של משרד הפני" לסגור את האיגוד    :נחמיה עורקבי

  .ת� לו, ד מכובד"עו, ת� לו לסיי"   :יואל גמליאל

  ?אני אשאל בסדר : יקותיאל תנעמי

  ?מה השאלה, כ�   :יואל גמליאל

  .באמצעאסור לשאול שאלות , כי יואל עשה נוהל חדש : יקותיאל תנעמי

  .אסור לשאול שאלות    :נחמיה עורקבי

  .כ� : יקותיאל תנעמי
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  .תביא לי את הרשימה אני אחזור על הכל    :נחמיה עורקבי

  ?עוד משהו, קותי   :יואל גמליאל

  .השאלה שלי היא כזאת : יקותיאל תנעמי

  .נו   :יואל גמליאל

  .ד הול* להיסגריש לנו את תקציב האיגוד ולמיטב ידיעתנו האיגו : יקותיאל תנעמי

  .כ�  :יואל גמליאל

. המועצה... האיגוד הול* להיסגר המשמעות היא שהאיגוד עובר להיות : יקותיאל תנעמי

  ,למה אי�? למה, התקצוב הזה פה זה תקצוב לשנה שלמה

  ,אני אגיד ל*   :יואל גמליאל

  ,למה אי� : יקותיאל תנעמי

  .שאלת שאלה אני אענה ל*   :יואל גמליאל

  .בבבקשה : עמייקותיאל תנ

מתי שהשר . כל עוד שהשר לא קבע שהוא נסגר הוא נשאר כאיגוד, האיגוד   :יואל גמליאל

יש , יש דיו� בנושא האיגוד, עוד אי� החלטה לסגור את האיגוד, יחליט שהוא

. לכ� אי� החלטה לסגור את האיגוד ויודעי" את זה, דיו� בנושא האיגוד

ל ההעברות כולל הזכויות של כשתהיה החלטה לסגור את האיגוד ע" כ

זכויות העובדי" זה לא אומר סוגרי" את הענייני" , העובדי" ומי שלא יודע

א" יסגר האיגוד אני אגיד ל* בשמחה , אבל אני אומר עוד פע". לכ� נתנו שנה

  .רבה אנחנו נקבל עוד מיליוני" שאנחנו נאז� את התקציב

  ,לא לא לא לא : יקותיאל תנעמי

אני אמרתי את זה בתחילת , אז בוא נדו� באיגוד. פיצוי לסגירת האיגוד, כ�   :יואל גמליאל

אנחנו , שאנחנו נבוא לפה כשהאיגוד יסגר או שנעביר את הועדה. דבריי

לכ� זה לא נושא לדיו� . נצטר* לפתוח את התקציב ולאשר אותו מחדש

  .עכשיו

זה , דש אבל זהואני אומר שהתקציב לא יפתח מחדש ולא ישאל מח : יקותיאל תנעמי

  .ענייני" אחרי"

  .נו, בסדר   :יואל גמליאל
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הוצאה , שקל זו הוצאה מיותרת �189,000אני עדיי� חושב שה, טוב : יקותיאל תנעמי

אי� שו" , את הכס� הזה אנחנו מקבלי" ממשרד החינו*. לא חוקית, מיותרת

זה סת" להעביר כס� מהמועצה לאיגוד בנקודה . טע" להעביר אותו

  .ת הזוהספציפי

  ?מה עוד   :יואל גמליאל

  ?למה מעבירי" את הכס� לאיגוד    :נחמיה עורקבי

  .שרפי מיארה יעשה דברי" יפי" : יקותיאל תנעמי

  ?למה    :נחמיה עורקבי

  ,25בעמוד  : יקותיאל תנעמי

  .ל אני מבקש"המנכ    :ניר בזק

� מי" וביוב אני רואה שבהוצאות אני רואה א" נסתכל בסעי, 25עמוד  : יקותיאל תנעמי

  ?זה אולי נת� יסביר לי? למה יש לנו הפחתה, מוסדות המועצה

  ?מה זה   :יואל גמליאל

  ?למה יש לנו הפחתה: יקותיאל תנעמי

  ?במה   :יואל גמליאל

בשנה ? נכו�, זה הוצאה, שקל במי" וביוב מוסדות המועצה 600,000של  : יקותיאל תנעמי

? לי או שאני אחזור עליהמובנת השאלה ש, קודמת היתה לנו הוצאה של

  ,200יש פה הקטנה של . בעמוד האחרו� 25בעמוד 

  ,הוצאה חד פעמית במוסדות המועצה בעקבות סקר, היתה הכנסה �2008ב  :נת� קלימי

  . תדבר בקול שנשמע, אל תדבר שמה, תסביר לנו שנשמע מותק    :נחמיה עורקבי

שהגדיל , ורי של מוסדות המועצההיה חיוב חד פעמי בגי� גינו� ציב �2008ב  :נת� קלימי

  .הוא לא בא לידי ביטוי �2009ולכ� ב �2008מאוד את ההכנסות ב

  ?הגדיל את ההכנסות או את ההוצאות    :נחמיה עורקבי

  ?על מה אתה מדבר : יקותיאל תנעמי

  .ההוצאות   :יואל גמליאל

  ,עכשיו הולכי" להיפתח עוד כמה גני" ציבוריי"    :נחמיה עורקבי

  .לא קשור לזה   :יאליואל גמל
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זה לא , שקל הוצאה היא סבירה 600,000אתה רוצה לומר לי שההערה של  : יקותיאל תנעמי

  .אני לא מדבר ע" שופט. בוא נתקד", הלאה. הבנתי את התשובה? גרעוני

  .ע" איזה עד  :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

אית ואתה יודע שאני במקרה ר, במקרה אתה יודע אי* אני מדבר לעדי" : יקותיאל תנעמי

קוד" כל מה זה ולמה , בהוצאות בגי� שני" קודמות. אז עזוב נו...  מתנהג

  ? מה, הוצאות בגי� שני" קודמות, אני לא יודע מה זה? הגידול הוא כזה עצו"

  ?איפה אתה קורא? איפה    :דובר

  .25בעמוד  : יקותיאל תנעמי

שא" , הרי ממשיכי" לקבל חשבונות זה סעי� שאנחנו מעריכי" שא" אנחנו    :אריה לוינגר

  ,יהיו לנו הוצאות

  ?חשבונות של מה : יקותיאל תנעמי

, כל מיני פעולות שאנחנו עושי", זה הוצאה בגי� שני" קודמות, חשבונות   :אריה לוינגר

משפט שמתנהל לפני . מקבלי" כל מיני פסקי די� על דברי" שנעשו בעבר

  .י צרי* לשל" אותואנ �2009שלוש שני" מקבל את הפסק די� ב

  .אז א" כ* לדעתי תגדיל את זה בכמה מיליוני" : יקותיאל תנעמי

  ,אני לא מדבר על, לא   :אריה לוינגר

אני , יש ל* תביעה פה, הול* להיות ל* תביעה מהבריכה, בחיית דינאק : יקותיאל תנעמי

  ,יגמר בפשרה, מדבר ברצינות

היינו צריכי" לבוא להגיד , מנסי" להסתיראנחנו לא , הוצאה, אנחנו פה ב   :יואל גמליאל

והיינו מקטיני" את הגרעו� בכמה אלפי  14,000בוא נשי"  14,000יצא 

אנחנו מאמיני" שיהיה יותר ואנחנו עוד , אנחנו באי" ואומרי" הפו*. שקלי"

בוא נוריד את . אני לא מבי�? אומרי" מקצי" אז אתה ג" על זה בא מתלונ�

  . אני אוריד את זה? זה אתה רוצה להוריד את, זה

  .הוא רוצה לעזור ל*, יואל    :דובר

  .אני אוריד את זה   :יואל גמליאל

  ,יואל : יקותיאל תנעמי
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  .קותי רוצה לעזור ל*    :דובר

  ?שמתנהל... ר"יש תיק של יו : יקותיאל תנעמי

  ?מה יש לו   :יואל גמליאל

  ?זה הוצאה לא : יקותיאל תנעמי

  .רי""זה תב   :יואל גמליאל

. לא תביעות שה" בגי� עבודות פיתוח. לא שיי* לקרנות, אבל לא כולל קרנות   :ריה לוינגרא

יש תביעות , יש תביעות של נזקי", יש תביעות רגילות, יש תביעות רגילות

כל מיני הוצאות שאני לא יודע . דברי" אחרי", רגילות בתחומי ביטוח

  ,להערי* אות" עכשיו

  .דמותבגי� שני" קו : יקותיאל תנעמי

  .כ�   :יואל גמליאל

  ,אני לא יכול לשל" כא� משהו על. זה רק בגי� שני" קודמות, בודאי   :אריה לוינגר

  ,א" זה לא קשור : יקותיאל תנעמי

  .שקל מההוצאות 80,000מה שקותי אומר נוריד    :יואל גמליאל

  , אני אומר? אתה יודע מה יואל, אני מקבל : יקותיאל תנעמי

  .80,000לנו עוד�  יש   :יואל גמליאל

יואל אני אומר ל* , אני יודע לפרג�? הנה אתה רואה, הפע", הפע", יואל : יקותיאל תנעמי

א" זה ככה באמת ולא , זה אני מקבל, על הכיפק, אי� בעיה. הפע" בסדר

  . קשור לעבודות קרנות מינהל הפיתוח אי� בעיה

  ,במגרש כדורגל...     :דובר

  )מדברי" ברקע(

  ?קותי סיימת   :יואל גמליאל

  .כיסאות טריבונה הוא תר" לנו עכשיו 100הנה     :דובר

  , אני רק אולי, אני עקרונית סיימתי, לא : יקותיאל תנעמי

  .ירו�. א" תזכור משהו אני את� ל* להעלות   :יואל גמליאל

  .לפחות חצי שעה אני הול* לעש�, ירו�. אני הול* לעש� : יקותיאל תנעמי

  . ירו�   :יואל גמליאל
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  .אי* שאתה יוצא אנחנו עושי" הצבעה    :דובר

  .אני ג" עכשיו יכול להצביע פה, תעשו : יקותיאל תנעמי

תמצאו את הדר* להשיב , דברי" שה" ברמה של ג" הערות וג" שאלותכמה    :ירו� ב� נו�

בטח ראש מועצה , תו* כדי או אחרי אבל אני אומר לכולנו כחברי מועצה

תקציב ג" צרי* להגיד במה , נהלות המועצהתקציב זה מכשיר להת, בראשה

אבל . אנחנו מעדיפי" להשקיע יותר במה אנחנו חייבי" להשקיע פחות

של כולנו , לא של אופוזיציה ושל קואליציה, המשימה המרכזית של כולנו כא�

  . כא� הוא לעבור את משוכת משרד הפני"

כזה או ברוב  ברוב, וסביר להניח שהוא יאושר, ג" א" התקציב יאושר כא�    

ברמלה קומה  95המשימה של כולנו כא� היא לחצות את רחוב הרצל , אחר

  . את משרד הפני", שלישית א" אני זוכר נכו�

ובטח , ואני אשאל כא� כמה שאלות שאני חושב שמשרד הפני" שעיניו בראשו    

. בדברי" שהוא מתקצב אות" ישאל אות" ג" כ� וצרי* לתת עליה" תשובות

. ל כמה דברי" שלא נמצאי" ועל דברי" שנמצאי" ויש את" בעיותאני אגיד ע

זה מענק שהוא חד , 3מיליו� בעמוד  1,897אני אתייחס כא� לצפי המדובר של 

  ,פעמי"

  .סבלנות, לאט, 3ת� לנו להגיע לעמוד    :יואל גמליאל

  ,3עמוד     :ירו� ב� נו�

  ,נעמיאת הכל בעל פה מאדו� קותי ת... אתה כבר    :נחמיה עורקבי

לפני , זה מענק שא" אי� לנו היו", מיליו� 1,897מדובר על צפי מענק של     :ירו� ב� נו�

, לא זה, אישור דה פקטור, שערכנו את התקציב או תו* כדי הערכת התקציב

שיש לנו יתכנות גבוהה , שיש לנו סיכוי סביר לקבל אותו, אפילו אישור רשמי

זה , 81מתו*  2%, ה חלק לא מבוטללכתוב את זה עכשיו כא� שז, לקבל אותו

האקטוארי" מביניכ" אולי יעשו חישוב יותר , פחות או יותר 2.5%משהו כמו 

אבל זה נתח לא מבוטל שאנחנו לא יכולי" להתכנ� על משהו שהוא , מדויק

. הוא צפוי במרכאות כפולות ומכופלות, הוא צפוי לא במרכאות אפילו, צפוי

  .משרד הפני" ירי" כא� גבה וישאל שאלהזאת הערה ראשונה שאני בטוח ש
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לגבי ההנחיה של משרד הפני" ואמר . בוא אני אענה ל* כבר עכשיו, ירו�   :מידד אראל

אחד זה מענק הבסיס שהיה . המענקי" מחולקי" לשניי". קוד" אריה

שורה שנייה זה מענקי" . וזה נמצא לפני �10%וניתנה הנחיה לקצ- ב 10,397

חלק גדול מה" או החלק הארי שלה" זה אותו מענק חד פעמיי" שמורכבי" 

אני אצטט , בהנחיה של משרד הפני" בשנה הבאה הנחה הסעי�, שפה ג" כ�

מיליו� שקל שניתנו  300יצויי� כי שר הפני" פעל להשבת ס* כל של : אותו

תוקצה  2007לפיכ* צפוי כי ג" בשנת , תוספת חד פעמית 2008בשנת 

  ,לרשויות

  ?ו 2000    :ירו� ב� נו�

וההנחה שאותה . תוקצה לרשויות תוספת חד פעמית למענק האיזו� �9ו  :מידד אראל

  ,תוספת תהיה

  . קיבלנו הודעה שהנושא סוכ"    :דובר

  , מיליו� ולא על 1,897למה אנחנו יודעי" על     :ירו� ב� נו�

  ?מיליו� 1,700   :מידד אראל

  ?מיליו� 1,700    :ירו� ב� נו�

בנוס� יש מענקי" אחרי" כמו שג" אמר קוד" הגזבר לגבי פנסיה אז , לא   :מידד אראל

אל� שקל שזה דברי" חד  �100�150ב, בעוד כמה, ודברי" אחרי" קטני"

  .כלומר זה לא חלק ממענק האיזו� ולכ� הוא נמצא בסעי� נפרד, פעמיי"

  ,עוד כמה דברי". קיי.או, טוב    :ירו� ב� נו�

  ?לנו את הדפי" האלהלמה את" לא נותני"    :נחמיה עורקבי

  .מה שאתה רוצה, ג" נדפיס ל*, מה שתרצה   :יואל גמליאל

  )מדברי" ברקע(

בית ספר חדש יסודי , אחד. עוד מספר דברי" שלא מופיעי" בספר התקציב    :ירו� ב� נו�

  . ושניי" בית ספר תיכו� או חטיבה לא משנה כרגע מה יקו"

מימו� ממשרד החינו* וזה  כי חלק מהדברי" מקבלי", אחד ברמת התשתיות    

ואנחנו זוכרי" את זה שהיינו צריכי" להשקיע את זה . אבל לא הכל, בסדר

אני , אז אני לא יודע א" מקבלי" את זה ממענק מפעל הפיס, מכספנו שלנו
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  ,לא זוכר

  ?אתה מתכוו� להצטיידות  :יואל גמליאל

ר האלה זה לפחות בלי שני הבתי ספ. אחד זה ההצטיידות ושניי" זה שכר    :ירו� ב� נו�

איפה חברת ניקיו� שצריכה . שתי" כא� ושתי" כא�, להתבלבל ארבע משרות

אנחנו מכירי" את , ה'חבר? להיכנס לתו* העסק הזה או עובדי ניקיו�

לבד א" גוזרי" משוער , שני נושאי" שלא כתובי" בספר התקציב, הדברי"

, מו חצי מיליו� שקלא" היה כא� שתי או משרה וחצי זה משהו כ, אני מאמי�

. שכולנו רוצי" את שנת הלימודי" �1/9לפתוח ב, כולל הדברי" המינימלי"

  .זה שני הדברי" שלא מופיעי" כא�

לא כל כ* ברמת , שוב פע" ברמת השכר בעיקר, נושא נוס� שלא מופיע כא�    

  .זה נושא של הקמת ועדה מקומית, התקצוב

אבל ההחלטה , משנה השר יחתו" היו" מחר לא, ההחלטה התקבלה    

בס* הכל זה גוזר אחריו כחמש , התקבלה ג" במועצה הארצית לתכנו� ובנייה

יש . כי מהנדס המועצה לא רק מהנדס הועדה, אנחנו צריכי" מהנדס. משרות

חלקיות משרה שלו שיכולה אבל עדיי� אתה צרי* חלקיות משרה של , חלק

י בודקי או בודקות אתה צרי* שנ, חלקיות משרה של יוע- משפטי, מהנדס

גרוס אומודו בלי כל הגעתי בס* הכל , אתה צרי* פקח אחד לפחות, תוכניות

. מחשוב תקשוב וכל הדברי" האלה לחמש משרות, הדברי" שמסביב

יכול להיות שה" , הדברי" האלה צריכי" להיות רשומי" בתו* הספר

תו* ספר מיליו� אבל ה" צריכי" להיות רשומי" כא� ב �1,400כתובי" בתו* ה

  .זה לגבי זמורה. התקציב

  .יש כא� עוד כמה שאלות נקודתיות ואחר כ* נרד אולי כמה שורות בתקציב    

  .א" אתה רוצה אני אענה ל* ירו� לגבי מה שאמרת  :יואל גמליאל

  .כ�    :ירו� ב� נו�

, אנחנו החלטנו כשאנחנו, אבל מה, קוד" כל יש הרבה במה שאתה אומר   :יואל גמליאל

יש לנו , יות שאנחנו במשא ומת� במשרד הפני" כדי לסגור את האיגודיכול לה

לכ� אני ג" אמרתי שאנחנו כל , את הנושא שדיברת עליו הועדה המקומית
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כי אנחנו לא יכולי" לתת עכשיו איזה . פע" נשב ונצטר* לתק� את התקציב

  .מי� מצב של משהו שהוא לא קיי"

נגיד נגיע להסכמה , נחנו למשל נסגורלכ� אנחנו עד אוגוסט אני מאמי� שא" א    

זה , מיליוני שקלי" 14לסגור את האיגוד אנחנו נצטר* להוסי� פה לתקציב 

  ,רק תקציב האיגוד, מיליוני שקלי" 14שמדובר על . לא דבר פשוט

  ,רק לחזק את מה שאתה אומר    :ירו� ב� נו�

שאני יכול לבוא ולשבת פה  אי� לנו עוד החלטה, לכ� אני אומר, אז אני אומר   :יואל גמליאל

ולהגיד ל* תשמע ירו� יש החלטה סופית ג" לגבי זה וג" לגבי הנושאי" מה 

אני מאמי� בסביבות יולי אוגוסט נצטר* לשבת , ולכ� אנחנו. שדיברנו עליה"

א" יאושר הועדה נצטר* לשבת לתת את . פה ולתת מענה למה שבעצ" יאושר

יכול להיות א" האיגוד . בתי ספר כולל פתיחת, המענה כמו מה שאתה אמרת

כי אז התקציב , יסגר נצטר* לשבת פה באמת ולעשות באמת שינוי תקציב

  .אחוז בנוס� �20�30עולה משהו כמו ב

הא" יש לנו היו" איזשה" רזרבות , אז בהמש* ולאור מה שאתה אומר    :ירו� ב� נו�

 20%, 30ח אני לא לוק 20%אתה אומר עכשיו , שאנחנו יודעי" להגיד תשמע

אני מסתכל עלי* כי  18, 17, 15על , אנחנו מדברי" על כמה, חמישית 80תו* 

השאלה א" יש לנו את זה , מיליו� שקל 18, 17, 15, אתה איש חשבונות

  ,יש לנו עכשיו. קיי.במחסנית ולהגיד או

לכ� אנחנו יושבי" ונעשה תוכנית הבראה כמו שצרי* ע" ועדה שממשיכה    :יואל גמליאל

. ת ולבדוק את כל הכספי" בתו* המערכת שאפשר לקצ- כדי לתת מענהלשב

וא" יש שינויי" אנחנו נביא את זה , זה התקציב הקיי" היו" להעביר אותו

  .לפה למליאה ונעביר את זה במליאה

  ,אני אומר ל*    :ירו� ב� נו�

  .אי� שינויי" מבחינת המערכת, היו" אי� שינויי"   :יואל גמליאל

היא , המשימה של* ושלי היא אותה משימה, משרד הפני", אני אומר ל*    :ירו� ב� נו�

בסו� להגיע לקומה השלישית ש" ולהתעמת ע" מי שצרי* להתעמת וליצור 

ה" יודעי" שיש שלושה בתי ספר ה" לא רואי" את זה , זה לא סוד, מצב
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ה" יודעי" שיש ועדה ה" ישאלו את השאלות לפחות ברמת , בספר התקציב

כי ' פיקס פרייס'אז בוא נאמר שהאיגוד זה כאילו , האיגוד כ� או לא. השכר

כי אנחנו נקבל את זה כנראה משרד הפני" , זה מה שנכנס כנגד מה שיצא

יספוג את גרעונות העבר או יתמו* לפחות בקרנות הפנסיה שרוב� תקציביות 

ולא צובעות אבל זה שאלות שבסופו של דבר נישאל ונצטר* לתת עליה� 

  .ותתשוב

ה לרמה של נקודה נוספת שכא� זה ברמה של אולי קצת שאלות למט    

כמה ? מה הוא �4.57ל 1.68הפער בי� , הפער זה ל* ידידי מנהל נת�. האחוזי"

  ?אנחנו יודעי" להגיד? הוא

  ?בכס�  :נת� קלימי

  .כ�    :ירו� ב� נו�

  ,450, בער* חצי מיליו� שקל  :נת� קלימי

למרות שמשרד הפני" ? יצלח את בית המשפט  �4.57רות שומה רמת הסבי    :ירו� ב� נו�

לא יצלח את  4.57כי בסו� , אני בסו� מסתכל דה פקטור, אמר את מה שאמר

לא עובר את בית המשפט ומשרד הפני" יגיד  �4.57נקבל החלטה ש, בית

וזה דברי" . אני מכיר את החיי" האלה, אי� ברירה צרי* לקצ-, תשמע

  ." היו לנו בעברשיכולי" לקרות לנו וה

אי אפשר להגיד מכיוו� שפה אנחנו עובדי" לפי , אי אפשר להגיד אבל כיוו� ש  :נת� קלימי

אכ� א" יהיה , משרד הפני" ג" מבי� את זה שדובי דב, הנחיות משרד הפני"

  ,א" הוא יקח אחריות... אלו, שקל האלה יתקזזו �450,000שה, מצב קשה

  ?לקבלת החלטה מה הלוחות הזמני"    :ירו� ב� נו�

  ,אי אפשר לדעת  :נת� קלימי

  ,מרכז לשלטו� מקומי מייצג את כל, אנחנו     :דובר

אני ג" ראיתי את , אני יודע, ראיתי את ההנחיה של מרכז לשלטו� מקומי    :ירו� ב� נו�

אבל אני אומר ל* אריה וג" ל* . הקביעה שלו שזה חייב להיות בספר תקציב

כבר עמדנו במצב כזה שמשרד הפני" עושה , "אנחנו מכירי" את החיי, יואל

 �400,000עכשיו תשית את ה. ל* ככה ע" הידיי" ואומר ל* אי� מה לעשות
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  .שקל האלה על מה שתחסו* כא�

. ולכ� ג" אמרתי שתקציב ההכנסות הוא זעיר... אנחנו ג" לקחנו בחשבו�  :נת� קלימי

  ,ההערכות ש" לגבי הגידול בהכנסות

  ,לגבי הגידול, עכשיו אני מגיע לשאלה הבאה. ייק.או    :ירו� ב� נו�

אני בכל אופ� לא אאשר , לא נאשר 10%לכ� ירו� ג" בתקצבי הקיי" אנחנו    :יואל גמליאל

, כדי שא" יקרה מצב מה שאתה מדבר, אני מוריד בפעולות 10%בתקציב עוד 

  ...שאנחנו זה יהיה בתו* התקציב

יחידות  �200זה לא נובע מ? ממה זה נובע, שקלי"מיליו�  3מבחינת הגידול     :ירו� ב� נו�

  .בתי אב �200מ, דיור

  ,מיליו� שזה משרד הבטחו� �1,300זה נובע מ  :נת� קלימי

  .מיליו� א" אני זוכר נכו� 1,457    :ירו� ב� נו�

  ,זה הוקט� אחר כ* קצת  :נת� קלימי

  ?עוד קט�    :ירו� ב� נו�

  .את זה באמת לא ישאר לנו כלו"עד שנקבל . בסו� לא ישאר לנו כלו"    :דובר

�והיתר כ �4.57מיליו� מדויק תוספת ארנונה מה 1,067, מיליו� �1,050כ  :נת� קלימי

  ,שקל זה הגידול ב 700,000

  ?למה כל כ* הרבה, פחות, לא    :דובר

  ?למה  :נת� קלימי

  ,�4.57מיליו� זה הדלתא מעל ה �1,700כי ה, לא    :דובר

  ,300נוס� עוד    :יואל גמליאל

  ,2008אחוזי הגבייה של     :ירו� ב� נו�

  .מצוי�   :יואל גמליאל

  .91%, אחוז יפה מאוד  :נת� קלימי

לאור , בקיצור, ומשהו 17, אל� מפוטרי" בחודש ינואר �20לאור ה, ומה    :ירו� ב� נו�

ג" כא� בגדרה , יש איזושהי מחשבה התבוננות להגיד תשמע, השנה הקשה

  ,תמה לעשו, כנראה תהיה שנה קשה

  .אצלנו לא מפטרי" בגדרה    :דובר
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  .זה אני שואל, השאלה היא ג" כמה באי" לשל", לא מפטרי", לא לא    :ירו� ב� נו�

בשני" קודמות הגידול מעבר לעלייה . אני אמרתי את זה ג" בהתחלה, ירו�  :נת� קלימי

הגידול הריאלי היה בשיעורי" , מעבר לעלייה בשיעורי הארנונה, הריאלית

זאת , זאת הסיבה ג", מיליו� 1,200, מיליו�, �800הגיע ל, ר גבוהי"הרבה יות

... אחת בגלל הספק של. שקל 300,000אחת הסיבות שהשנה לקחנו רק 

אנחנו בהחלט לוקחי" בחשבו� כי . הארנונה ושנית ג" השנה הכלכלית הקשה

ככל , אני אומר לכ", ההערכות פה היו יותר גבוהות והחלטנו ללכת בזהירות

שהתקציב הזה מבחינת הכנסות הארנונה הוא , י יכול להגיד באחריותשאנ

  .תקציב זעיר

  ,יואל, טוב    :ירו� ב� נו�

מלשכת הממונה הודיעו , בכהונה של* כראש המועצה, רק זה, דר* אגב ירו�   :אריה לוינגר

ויש ישיבת , שקל בארנונה 350,000המשטרה חייבת לנו , המשטרה... לנו

תהיה ישיבת בוררות אצל הממונה ומה שהוא מכריע , הבוררות אצל הממונ

  .ה" ג" יצטרכו לשל" לנו, זה מה שיהיה

  ,נשמח    :ירו� ב� נו�

  ,שקלי" שילמו לנו עכשיו 160,000ג" , אגב   :יואל גמליאל

  ,על חשמל   :אריה לוינגר

יהיה  אז. וג" עכשיו אנחנו ג" חייבנו אות" על נושא של השכירות, על חשמל   :יואל גמליאל

�  ...עוד תקציב בנוס

חלק גדול מה" אמור , וג" התביעות שעשינו שנה שעברה לפני שנתיי" שיזמת  :נת� קלימי

  .לבוא לידי ביטוי השנה הזאת

  ,זה לכאורה ישלי" את המצב ה    :ירו� ב� נו�

בסופו של דבר אנחנו עושי" איזשהו איזו� ואומרי" פה יש ספק . אני מקווה  :נת� קלימי

  .לוקחי" הנחה זעירה שהולכת לפעול בשיקולי", יש ספק לש" לכא� פה

. עוד הערה אחת כללית ואחר כ* כמה דברי" שה" ברמת סעיפי". טוב    :ירו� ב� נו�

ואחת הסיבות שג" לא , בתוכנית הבראה אנחנו לא יכולי" לקלוט עובדי"

קלטנו את העובדי פיקוח שנה שעברה יואל זה היה בגלל שבמשורה הוספנו 
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י" שבלי שמות כרגע אני לא רואה אי* יאיישו כא� רו העברנו כל מיני אחא

וג" אל מול שאלות קשות . בטח לא בשנה הזאת, את השתי משרות האלה

... מאוד שמשרד הפני" ישאל כא� על דברי" שלא מופיעי" בספר התקציב

  .היא עדיי� מחייבת אותנו

  ?איזה משרות    :דובר

אני אומר שלאור תוכנית . הסבירו ג" מה ה�. משרות 5.5 יש גידול של    :ירו� ב� נו�

אלא א" יש לה" את , ההבראה אנחנו לא יכולי" להוסי� עוד משרות

כמו שאני מכיר את החיי" ואני מכיר אות" לא רע מניסיו� . האישור נחיצות

המשמעות היא שזה יצטר* . לא יאשרו את הגידול, של חמש שני" במועצה

יודעי" מראש שהוא אי" פה לאישור תקציב שאנחנו לרדת ואז אנחנו מבי

  .כנראה לא יאושר בטח לא במשרד הפני"

  .יתפוס יתפוס לא יתפוס לא יתפוס, אנחנו נזרוק את החכה    :ניר בזק

אתה יודע מה הבעיה בחכה ? הבעיה היא שהחכה הזו אחר כ* אתה יודע מה    :ירו� ב� נו�

  ,אות* למטה שתופס אות* איזה כריש למטה ומוש*? הזאת

אנחנו העברנו בהחלטת מועצה את המשרות ואני עוד לא ראיתי שמשרד    :יואל גמליאל

  ,אז לכ� בוא. הפני" הגיב בשלילה

  ,הפיקוח לא העברנו עוד, לא    :ירו� ב� נו�

, 106תקציב , 106העברנו את . זה עובר בתקציב, ג" את הפיקוח העברנו   :יואל גמליאל

  ,אנחנו

  ,עזוב, אבל לא משנה, על הפיקוח, לא    :ירו� ב� נו�

  ...אני יודע שפיקוח ג", אנחנו נדו� על זה   :יואל גמליאל

בעיקר בנושא הכנסות מעט בנושא ההוצאות . כמה דברי" ברמה של סעיפי"    :ירו� ב� נו�

ובסו� בוצע  31, נקבע ברובליקה הראשונה בנושא מכרזי" 11בעמוד , אבל

  ,58וקבעו את זה  58בפועל 

  ?איפה ירו�   :יואל גמליאל

  , למעלה    :ירו� ב� נו�

  .ראיתי כ�   :יואל גמליאל



                                                                                               75

זה דבר שאפשר לדעת אותו היו" בצורה . זה בדר* כלל ממכירת מכרזי"    :ירו� ב� נו�

הבנתי שאת" עושי" , בטח אל מול בנייה שאנחנו עושי" ומכרזי" ,מדוייקת

י מדבר על הכנסות אני אנ, שאפשר לדעת, מכרז לחברת הגבייה ועוד כאלה

זה , זה יכול להיות אולי יותר, על הכנסות, מעיר על הוצאות כרגע, לא מדבר

ואנחנו , אבל זה צרי* להיות נתו� הרבה יותר מדויק, יכול להיות אולי פחות

כי לא בוני" אותו היו" ואנחנו יכולי" , נמצאי" כבר באמצע השנה לכאורה

  ,היו" להגיד מה הצפי שלנו

  ?מהכנסות   :מליאליואל ג

  ,להכנסות מנושא מכרזי"    :ירו� ב� נו�

  .אנחנו לא יודעי" כמה ירכשו את המכרזי"   :יואל גמליאל

  ,אבל אתה יכול    :ירו� ב� נו�

  .אני לא יודע כמה ירכשו כל מכרז ומכרז   :יואל גמליאל

חנו רוצי" שלושה פרוייקטי" של בנייה שאנ, אבל א" יש לנו היו" לדוגמה    :ירו� ב� נו�

אלא מוציאי" אות" ... ר כי ש" אנחנו לא"לא דר* משק, להוציא אות"

יש לנו תג מחיר של כל . קיי.אנחנו יודעי" להגיד או. למכרז פומבי שלנו

ארבעה ניגשי" �וכא� זה המשוער שלושה, אנחנו יודעי" להגיד ממוצע, חוברת

  .אז אתה יודע שאתה טועה בזה, זה

אי , יכול להיות יותר יכול להיות קצת פחות, ה יכול להיות פלוס מינוסז, ירו�   :יואל גמליאל

  .אפשר לדעת

  ,זה לדעתי אל מול השנה זה לא יהיה כל כ* הרבה ע" כל, לכ� אני אומר    :ירו� ב� נו�

עוד מעט יוצא , יוצא ע" מכרז, מגער יצא, הוצאנו מכרז, יהיה הרבה, לא   :יואל גמליאל

  ,3רז של צוות יצא מכ, מכרז של תשתיות

אמר את זה קותי ואני אומר , תקציב זמורה? אי� תשובה? �58א" זה עומד ב    :ירו� ב� נו�

כי לכאורה לא אמור , לא מוב� לי למה �500,000הוא קט� ב, את זה ג" כא�

  ,השיטה הנורא ברורה בזמורה ויש נוסחה ונהפו� הוא. להיות שינוי

  ,הבוא תסביר לחברי המועצ   :יואל גמליאל

  .הוא אמור רק לגדול בגלל שאנחנו גדלי" במספר התושבי", הוא אמור    :ירו� ב� נו�
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  . משהו כזה 20, 40, 40הנוסחה היא ש" אני חושב    :יואל גמליאל

  .זה המכסה, נקבע על ידי 20, 40, �40אבל ה, כ�    :ירו� ב� נו�

  ... מה שאני משל" השנה אנחנו נשל", עכשיו, יפה   :יואל גמליאל

  ?כאילו נכו� 10%מיליו� זה  1,400אתה אומר כא� , א" ניקח בחשבו�, תראה    :ירו� ב� נו�

  ,לא  :יואל גמליאל

  ,מס* כל 10%זה אומר שזה     :ירו� ב� נו�

שקל  560,000מה שפחות או יותר בתקציב זה , אני אומר שאנחנו השנה  :יואל גמליאל

, שאר התקציב זה בא מיכול להיות ש. אנחנו מעבירי" כדי בשוט� לזמורה

כי אמור להיות , ג" אני שואל את השאלה הזו, אני לא יודע מאיפה זה נובע

�  .לנו עוד מיליו� שקל בנוס

  , רגע, אריה    :ירו� ב� נו�

  ,הועדה   :אריה לוינגר

  .560א" זה בשוט� זה    :יואל גמליאל

  ?כמו כל שנההועדה שלחה איזשהו מסמ* או מכתב של תקציב , אריה    :ירו� ב� נו�

המסמ* של ההצעת תקציב של זמורה מחולקת . כתבהועדה שלחה מ. כ� כ�   :אריה לוינגר

נדמה לי , כמו שאמר דר* אגב אנחנו כבר לא הראשוני", בשוט�' א. לשניי"

  ... שיש חיוב יותר גדול

  ,כ�   :יואל גמליאל

מה שאנחנו עושי" כא� . של ההיטלי השבחה �10%זה לגבי המכסה ויש את ה   :אריה לוינגר

זאת . כא� בתקציב אנחנו רושמי" אותו סכו" ג" בהכנסה וג" בהוצאה

לא שכא� . א" זה גדל זה גדל בהתאמה, אומרת א" זה קט� אז קט� במקביל

  .אני נות� סכומי" ששוני" ג" בהכנסה וג" בהוצאה

אותו אני יכול להגיד ל* ירו� שאחרי שבאתי התווכחתי ע" אד" שאלתי    :יואל גמליאל

היה קצת ויכוח , נשארי" בזמורה, למה הקנסות וכל העודפי" שיש בזמורה

מיליו�  1,700אז הוא פתאו" מצא במקרה איזה , והתחלתי לדבר ע" דרור

כעוד� , לתקציב של השנה 470מיליו� ואנחנו מחר הולכי" לקבל עוד  1,800

  , אז לכ�. לתקציב עצמו
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  ,כסנדמה לי שג" מכרו את הנ   :אריה לוינגר

ג" ישבנו ע" , ג" ישבנו אתמול, עכשיו. מכרו את הנכס וכל מיני דברי", כ�   :יואל גמליאל

, מיליו� 1,900כי הוא נת� לנו רק , כל ראשי הרשויות ומבקשי" שית� לנו

 100,000והוא צרי* להביא לנו עוד אולי  2.5�2,700ואנחנו טועני" שיש 

�  ,נקבל אז לכ� יש עוד תקציב שאנחנו. שקלי" בנוס

  . א"זה בדיוק התקציב שצרי* בשביל מד    :ניר בזק

  ?מה זה העוד� הזה שאתה מדבר על עוד�    :נחמיה עורקבי

  ...לא, להיטלי", חוזר לזה   :יואל גמליאל

שיהיה לתושבי" פה , א"למה בועדת הנהלה לא ישבת" על תקצוב של מד    :ניר בזק

  ?שזה נושא מאוד חשוב, נקודת, א"נקודה של מד

  .לתקצב חברה פרטית, אנחנו לא יכולי" להחזיק   :אל גמליאליו

  .א אני אומר זה לא חברה פרטית"מד? למה חברה פרטית    :ניר בזק

  ,א"היה מדובר פע" על איזשהו רעיו� לגבי מד    :דובר

  ,אפשר לעשות שיתו� אבל לא   :יואל גמליאל

  .נת� אנחנו כ� משלמי" שנתית    :דובר

עד שהוא יבוא מרחובות הבנאד" כבר ? יושב ברחובותמה אתה משל" ש    :ניר בזק

  .הל*

  .א" לא היינו משלמי" אז הוא ג" לא היה בא    :דובר

השאלה מה . ג" א" תגור באילת הוא יגיע, הוא יבוא בכל מצב, אל תדאג    :ניר בזק

  .יקרה לבנאד" עד שהוא יגיע

  .אנחנו נעשה דיו� על הנושא הזה   :יואל גמליאל

  ,אני חושב שזה לרווחת התושבי", מתלא בא    :ניר בזק

  ,נעשה דיו�   :יואל גמליאל

אני חושב שהאנשי" של יבנה או רחובות לא יותר חשובי" מהאנשי" של     :ניר בזק

  ...צרי* לשבת, נכו�. גדרה

  .כ� ירו�   :יואל גמליאל

�זה על סמ* כנראה מה שקיבלו ב 144, 12זה בעמוד , שיפו- מוסדות חינו*    :ירו� ב� נו�
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זה מה שמקבלי" . משרד החינו* שיפו- מוסדות חינו*. 12עמוד . 2008

  ? נכו�, ממשרד החינו* בדר* כלל לשיפו- מוסדות חינו*

  ?לפי מה ששלחו לי, מיליו� שקלי" לשפ- 2ירו� הגיע לי רשימה שצריכי"    :יואל גמליאל

ממשרד החינו* אנחנו היו" יכולי" לדעת בצורה מדויקת , אני אומר, לא    :ירו� ב� נו�

�  ,כמה כס

. ה" בעצמ" בגלל שאי� ממשלה לא יודעי" עוד כלו", היינו בישיבה, לא לא   :יואל גמליאל

  .ואנחנו הוזמנו לעוד שבועיי"

, תראו, אני אומר כא� הערות שאני יודע שיעירו אות" במשרד הפני", יואל    :ירו� ב� נו�

שאלות שישאלו אותנו  וזה, חוויתי את זה חמש שני", אני מכיר את החיי"

  .144אי� לנו שו" נייר שאומר , 144. במשרד הפני" עוד פע"

  .יש נוסחה שקובעת את הנושא של השיפוצי"   :אריה לוינגר

  .שיש כא� שני בתי ספר שלא מופיעי", אז עכשיו אני חוזר להערה הקודמת    :ירו� ב� נו�

  .ה" מוקמי"אבל ה" לא יקבלו שיפו- בשנה הראשונה ש   :אריה לוינגר

יש מספר גני" , אנחנו, אז זה אומר שעכשיו יש כא� מוסדות חינו*. קיי.או    :ירו� ב� נו�

. שאומר שה" גדלי", במרכאות בשנה הזאת, שה" התיישנו סליחה על הזה

אני מדבר על , גדול יותר �2009זה אמור להיות ב �2008זה היה אותו דבר ב

  . הכנסות שאנחנו צריכי" לדרוש אות"

  ?אתה מדבר עכשיו לגבי השיפוצי" באופ� כללי, אנחנו נפנה   :אריה לוינגר

, שקלי" שאמורי" לקבל מעבר למפעל הפיס 144,000, מדבר כרגע על סעי�    :ירו� ב� נו�

  ,עזוב את מפעל הפיס

  .זה הכנסה ממשרד החינו*   :אריה לוינגר

  ,אתה מקבל ממפעל הפיס משהו אחר    :ירו� ב� נו�

  ,נכו�   :ראריה לוינג

  .ר וזה משהו אחד"ואתה מעביר את זה לתב    :ירו� ב� נו�

  .נכו�   :אריה לוינגר

רק בשנה הקודמת לשנה . כא� בשוט� אתה מקבל לשיפו- מוסדות חינו*    :ירו� ב� נו�

לכאורה ה" נכנסו לרשימה של הגני" , הזאת התיישנו ל* ארבעה גני ילדי"
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זה אומר . שיפו- מוסדות חינו*שנדרשי" על פי התק� של משרד החינו* 

  ,שצריכי" לקבל כא�

  ?נכו�, אתה יודע שצרי* לקבל יותר כס�   :יואל גמליאל

כל ההערות שלי כא� יואל בנושא של הכנסות זה אי* בנתוני" האלה , בטח    :ירו� ב� נו�

�השתתפות משרד החינו* . הלאה. למקס" יותר רווחי", להוסי� יותר כס

  ,וזה אולי

אתה רואה פה שאנחנו מאוד זהירי" בקטע של לבוא לרשו" יותר , אבל ירו�   :אליואל גמלי

  ,כי א" אנחנו נרשו" יותר אנחנו נצטר* להביא, תקציב

  ,יואל    :ירו� ב� נו�

  ,כדי לאז� את זה בהוצאה במקו" אחר, מ� הוצאה   :יואל גמליאל

כולנו , ובינ* ובי� כולנוהרי ביני , אני אומר את זה ג" לפרוטוקול, יואל    :ירו� ב� נו�

יודעי" שיסתכלו על סעי� הכיבודי" ועל סעי� התמיכות ותכ� נוגע לנושא של 

א" אתה היו" יודע להגיד שאל מול גידול של . נהפו* הוא, הקצבות מותנות

מוסדות ישני"  10על , אתה יודע להגיד תשמע, מוסדות חינו* שיש ל*

אי* , יש לי עכשיו זה, את זה לזהנחלק , נוספו לי עוד ארבעה, 144קיבלתי 

�  .הלאה. למקס" כס

  , השתתפות משרד החינו*    

  .צודק, לתמיכות יואל...     :דובר

  .לא יפול שו" דבר   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  , השתתפות משרד החינו* תרבות תורנית    :ירו� ב� נו�

  ?איזה סעי� אתה    :נחמיה עורקבי

כי  6,000קיבלנו , 53כתוב . הפו*, לא, רק שואל שאלות לעזור אני, 13בעמוד     :ירו� ב� נו�

  .30כתוב כא�  7,267, סליחה, וכותבי", אולי לא דרשנו

  ?באיזה, איפה זה ירו�   :יואל גמליאל

  . 13בעמוד     :ירו� ב� נו�

  .השלישי, 3סעי�     :דובר
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  .53צרי* להיות כתוב לפחות ? 30למה כתוב     :ירו� ב� נו�

כל האגפי" של משרד , אנחנו די זהירי" בנושא הזה, אז כמו שיואל אמר   :אריה לוינגר

  ,החינו*

  ?30זה זהיר ואתה כותב  �8,000ל �53מ, זהיר נו, אריה    :ירו� ב� נו�

  .אבל אי� תקציב מדינה, נכו�, אי� לה" תקציב   :אריה לוינגר

ירד מההוצאות  הכי הרבה א" נצליח להביא אות" לתקציב אז זה, ירו�   :יואל גמליאל

אנחנו לא מקבלי" תקציב ממשרד , א" אנחנו לא, מההוצאות שלנו. שלנו

  . החינו* כדי להוסי� עוד תקציב

  ?8למה ישנו פה , 8על   :אליאב מזגני

יושב פה מנהל מחלקה תורנית אנחנו נשאל את הנושא ונביא אותו , אנחנו   :יואל גמליאל

  . לשימוע

  ,זה עולה כל שנה, אריה, עדיי� בנושא, שאולי קשורי"עוד כמה דברי"     :ירו� ב� נו�

  ?איזה עמוד   :אריה לוינגר

אבל זה אל מול . וזה בסדר 210כתבת"  200כתוב כא� . מדי מי" 15בעמוד     :ירו� ב� נו�

 600, אני לא יודע כמה בתי אב �1000א" גדלנו ב. גידול משוער שיש באישור

אני , וכא�, כי 200,000זה לא , ל פחותוכא� מדברי" ע �2008ב 400או  300או 

אני שואל את השאלה הזו כי אני מכיר את הצד השני , אומר עוד פע"

למה כי זה היה  200,000כתוב כא� ? יגידו מה זה עכשיו מדי מי". שמסתכל

זה , ישאלו, ישאלו על יחידות דיור, עכשיו? מה הצפי השנה? בשנה שעברה

ר "מה שאנחנו קוני" כרגע במסגרת תבעזוב , מדי מי" שבא התושב קונה

  .זה מדי מי" שבא תושב וקונה. לתחזוקה

  ...שנה שעברה היה בנייה יותר   :יואל גמליאל

  ?בנייה יותר    :ירו� ב� נו�

  .משנה שעברה בנייה אותו דבר, יהיה בער* אותו דבר   :יואל גמליאל

  .כלוסהרי כולנו יודעי" שמד מי" זה כבר לא, מבחינת    :ירו� ב� נו�

  .כ�   :יואל גמליאל

  ?השנה יהיה אותו דבר, אתה    :ירו� ב� נו�
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  .אני מאמי� שכ�   :יואל גמליאל

יחידות  �200גדלנו בהרבה יותר מ, שנה שעברה היה, 200א" אתה מדבר על     :ירו� ב� נו�

  .דיור

  .זה הערנו לנת� על. בגלל זה ג" הערנו לו, זה הוא אמר, 200אני לא אמרתי   :יואל גמליאל

  ,הוא נכו�, זה נראה לי נתו� שהוא    :ירו� ב� נו�

  ,בסעי� ההוא 200זה התאי" להגיד     :דובר

  ,זה נראה לי נתו� שהוא    :ירו� ב� נו�

  ,203פה אני רואה שיש  : דורית ב� בוחר

, 500תושבי" זה בממוצע משהו כמו  1000, תושבי" 1000גידול של ... 203    :ירו� ב� נו�

  , בתי אב 200כא� מדברי" על . בתי אב 450

  ,נת� אמר פחות או יותר, לא דיברנו   :יואל גמליאל

  .נת� אמר פחות או יותר ויואל אמר שזה יהיה יותר גבוה : דורית ב� בוחר

  .הרבה יותר גבוה   :יואל גמליאל

כי א" הטענה , השאלה א" אתה היו" יכול להשאיר את הטענה הזאת    :ירו� ב� נו�

  .קוד" היית צרי* להעלות כא� יורידו ל*כל מה ש, הזאת

  . כמה דברי" שקשורי" להוצאות    

  .רק תגיד לנו איפה לעקוב, ירו�   :יואל גמליאל

  . אני ג" כ� אמצא את זה ואז אני אגיד ל*, אני מיד אגיד ל*, כ� כ�    :ירו� ב� נו�

ית איזה עש, כל מה שאמרת למקס"? אפשר שאלה, ירו�, רק שנייה ירו�   :אליאב מזגני

  ?כאילו כמה זה יוצא בער* כל המקסו" של*, חישוב לפני זה

  ?ס* הכל    :ירו� ב� נו�

  .לער* כ�   :אליאב מזגני

  ,אתה מגיע כא� רק בסעי� הכנסות שעליו דיברתי עכשיו, מה    :ירו� ב� נו�

  . כל הסעיפי" שדיברת עליה", לא, הכנסות  :אליאב מזגני

  ,וכא� הייתי מוריד את זה �50 זה אני אגיד ל* שכא    :ירו� ב� נו�

  .אתה מדבר על מאות אלפי שקלי" לפי מה שאתה מדבר, לער*, לער*   :אליאב מזגני

  .שקל אני יכול להגיד ל* �200,000מעל ל, זה סדרי גודל של    :ירו� ב� נו�
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  .עכשיו תראה כמה הוצאות הוא יגיד ל*. זה ההכנסות   :יואל גמליאל

  , לא    :ירו� ב� נו�

  ?אתה אומר שכרגע ה" בהערכת עוד� או בהערכת חוסר : רית ב� בוחרדו

  , אני מדבר    :ירו� ב� נו�

  .אפשר לעגל את זה למעלה, בדיוק   :אליאב מזגני

  .עכשיו חכה תשמע את ההוצאות   :יואל גמליאל

אני בהוצאות אתה יודע אני מסתכל רק על הדברי" , עזוב אני, לא לא    :ירו� ב� נו�

  . והיינו בסרט הזה חמש שני" ביחד, שר באמת לחסו* בה"אפ, שבאמת

אתה אמרת כא� בשעתו שיהיה כא� . אחד סוגיית היוע- המשפטי. ככה    

  , חסכו�

  ?איפה העמוד    :נחמיה עורקבי

, אני אומר ס* הכל בלי לפגוע, א" בס* הכל. יעו- משפטי, 16עמוד , סליחה    :ירו� ב� נו�

 �50,000עסקינ� ב, שמדובר על כס� ציבורי כמוב� שכל שקל הוא חשוב בטח

  ,שקל

  ,באיזה, איפה אתה   :יואל גמליאל

אני . וזה אני שואל ומעיר 500כא� , 38כא� , 550התקציב היה , יעו- משפטי    :ירו� ב� נו�

  ?הא" בסעי� הזה וג" התובע וג" היוע- המשפטי, שואל

הרבה פחות אבל יש עוד את  לפי התקציב פה היוע- משפטי צרי* להיות   :יואל גמליאל

  . התשלומי" ששילמנו על השלושה חודשי" שאנחנו משלמי" ליוע- המשפטי

  .אני מדבר בס* הכל, לא לא לא    :ירו� ב� נו�

שקלי"  400,000. אני אגיד לכ" בדיוק כמה יוצא, בס* הכל אנחנו משלמי"   :יואל גמליאל

  ,יצא ליועצי" אבל יש את ה

  ,150פחות  יעני זה   :אליאב מזגני

  .יש את השלושה חודשי" שאנחנו משלמי" לשאר היועצי" בהפרש של השנה   :יואל גמליאל

  ?מתו* זה יש ג" את התובע העירוני, לא. הלאה    :ירו� ב� נו�

  .כ� כ�   :יואל גמליאל

  .הזה יש ג" את התובע העירוני �500בתו* ה    :ירו� ב� נו�
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את היוע- המשפטי של המועצה ויש את היוע- יש , יש את התובע העירוני  :יואל גמליאל

  ...המשפטי

  . צריכת מי" לגינו� היא ביחס הפו* להשקעה בגינו�    :ירו� ב� נו�

  .תגיד לנו עמוד שנהיה עקביי" את*, תברח לעמוד    :נחמיה עורקבי

יש כא� . 18עמוד , אתה יודע מה לפני צריכת מי" לגינו�. קיי.או. קיי.או    :ירו� ב� נו�

  . יש כא� ירידה. ו שלא מוב� לי בשכר התברואהמשה

  .זה טוב    :דובר

  ?ממה היא נובעת, תסביר ממה. קיי.או, בסדר    :ירו� ב� נו�

  .העברנו את אהוד, אני חושב שאהוד יצא מש"  :יואל גמליאל

  ?אהוד יצא    :ירו� ב� נו�

  , אהוד יצא מה, כ�   :יואל גמליאל

  ,* הואיפה הוא נמצא בתו    :ירו� ב� נו�

  .שנייה אני אגיד ל*   :יואל גמליאל

  . יש כא� שתי משרות     :דובר 

  .יש כא� שתי משרות    :ירו� ב� נו�

  .זה בטעות אולי, אז צרי* למחוק את זה אולי   :יואל גמליאל

  ?לא� ה" הועברו, לא� ה" נעלמו או לא� ה" קוזזו, שקל שנעלמו 200,000זה     :ירו� ב� נו�

זה מה . דרור ואירי�, 1713שכר תברואה ? איפה זה. ני אגיד ל*תכ� א   :אריה לוינגר

אירי� היתה לפני כ� . דרור עבר לגינו� ואירי� עברה לפה. שדיברנו קוד"

  .מתוקצבת ש". בתברואה

  ,בהתחלה היא היתה, בשפע   :יואל גמליאל

  ?זאת אומרת שעכשיו אי� משרות בתברואה לפי מה שאתה אומר    :דובר

  .ש ש" שתי משרות ג" יואב וג" אהודי   :אריה לוינגר

  ,ודרור ואירי� שהיו ש". קיי.או    :ירו� ב� נו�

  . עברו לגינו�, כ�    :ירו� ב� נו�

  .זו הסיבה לקיטו� : דורית ב� בוחר

  .זה לא, זה קוסמטי, זה כ�  :אריה לוינגר
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  ,עמוד   :ירו� ב� נו�

  ?אהוד לא בפיקוח    :נחמיה עורקבי

  .פקח, כ�    :דובר

  ? והוא מתוקצב דר* התברואה    :עורקבינחמיה 

יש כא� משהו שאולי קותי העיר עליו קוד" אבל לי , 19עמוד , יואל, לגבי    :ירו� ב� נו�

. אני לא שמעתי קוד" תשובה לכ� אני שואל אותה עוד פע". הוא לא מוב�

למרות , אני לא נגד גינו�. צריכת המי" לגינו� היא ביחס הפו* להשקעה בגינו�

תי יש לנו אולי דברי" שאנחנו  צריכי" לשי" אות" בסדר עדיפויות שלדע

, אבל בסדר, קודמי" אבל צריכת המי" לגינו� כא� היא קטנה משנה קודמת

דונ"  127ס* הכל , אבל אל מול הגידול, יכול להיות שהיא קטנה וזה בסדר

* נצטר, כול" פחות או יותר יעברו לחברת הגינו�, שטחי" א" אני זוכר נכו�

זה . להשקות אות" בכל מקרה מה שלא עשינו את" בחמש שני" הקודמות

והיא . לא נראה לי מסתדר שצריכת המי" קטנה ביחס לגידול בשטחי גינו�

  ,קטנה

שאתה אומר שאני , הטעות היא שאנחנו, יש כא� איזה טעות, ירו� אתה   :יואל גמליאל

  ,זהדרור עשה את , הגינו� היה, מעביר את זה לחברת גינו�

  , לא לא    :ירו� ב� נו�

  ,לא   :יואל גמליאל

  ,אני מדבר על מי"    :ירו� ב� נו�

  ,המי" עצמ" אני הבנתי אבל   :יואל גמליאל

  ,יש גידול    :ירו� ב� נו�

  ,עוד לא עשינו איזה פארקי" מיוחדי", אי� לנו איזה, אי� לנו   :יואל גמליאל

לא , יש כא� ירידה של, 96תוקצב , 12דע ירדנו בלא יו �92אבל כא� מ, כ�    :ירו� ב� נו�

צריכת המי" , צריכת הגינו�? מה. מבוטלת שהיא בסו� תחזור אלינו בהפוכה

  .לגינו�

  ?לא הבנת שהפרחי" מפלסטיק    :דובר

  . שמעתי קוד", זה כ�, אה    :ירו� ב� נו�
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  ?מה עוד ירו�   :יואל גמליאל

נושא , תו מופיע כא� בספר התקציבעדיי� נושא שאני לא ראיתי או, טוב    :ירו� ב� נו�

  ?ישורו� איפה הוא מתוקצב

  ?איזה נושא    :דובר

  .ישורו�    :ירו� ב� נו�

  ,אנחנו, הוא עוד אמר שאנחנו נדו� בנושא שיגיע התיכו�, ס מתוקצב"המתנ   :יואל גמליאל

איפה היא מתוקצבת . ס ישורו� לשעבר"דהיו" שלומדת במתנ' כיתות ז    :ירו� ב� נו�

  ?התקציב כא� במסגרת האיגודבספר 

  .כ�, מתוקצב במסגרת האיגוד, כ�   :יואל גמליאל

עדיי� לא קיבלתי תשובה יואל על שני המוסדות . עוד כמה דברי". קיי.או    :ירו� ב� נו�

יש . חינו* שה" לא מופיעי" כא� בספר התקציב וצרי* לתת עליה" תשובה

אני לא זוכר כמה . צהנושא כא� בהכנסה שלדעתי יכול לעזור מאוד למוע

  , אנחנו שוכרי" מ

  ,כ�   :יואל גמליאל

אני לא יודע כמה אנחנו שוכרי" את בניי� שפי או בניי� סוויסה או לשכת     :ירו� ב� נו�

אני לא יודע , אבל רק אל מול מה שהמשטרה התחייבה, התעסוקה לשעבר

? 48ה ז 12כפול , שקל 4,000דולר זה  1,000שהיא אומרת , כמה היא תשל"

בחישוב , �24ירד ל 52כתוב כא� , כא� בשפי איפה זה היה כתוב לי כא�. 48

אבל שוב פע" . האלה למקומות אחרי" �24פשוט אתה יכול להעביר את ה

  ,זה

  .א"עוד פע" הגענו למד    :ניר בזק

אני מעיר כא� הערות על מוסדות המועצה בלי לקחת את , שוב פע". הלאה    :ירו� ב� נו�

היה כא� קיטו� במספר , אני בעד כול" אבל, דתית אתנית מוסריתזה בצורה 

, אי אפשר להגיד עלי שאני לא. מוסדות והיה כא� גידול במספר המוסדות

אפשר להגיד שאני לא חובש כיפה אבל אי אפשר להגיד שאני לא תומ* 

 67%שקל תרבות תורנית זה  100,000יש כא� גידול של . במוסדות הדתיי"

יש לזה משמעות . במועצה הדתית 17%של ? � קיטו� של כמהמאיד* יש כא
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כי אני יודע , אני לא יודע א" ניקח את המשמעויות של שכר. ולזה משמעות

, אחוז מתקציב המועצה הדתית הול* לשכר ולפנסיות 87אולי  85שכמעט 

למרות שכבודו הל* לעולמו וג" אשתו א" זכרוני אינו מטעני ג" היא הלכה 

  , � לנו שארי" עליה"ואי, לעולמה

  .חסכו� של חצי מיליו� שקל   :יואל גמליאל

השגחת , �"ית בל"בלנ, כי בסו� המקווה, זה עדיי� לא מגיע למצב כזה שבו    :ירו� ב� נו�

אני לא יודע א" זה נלקח . יושתו על המועצה, כשרות וכל הדברי" האלה

מונה על גדלנו בתרבות התורנית והמ, מצד שני. זה מצד אחד, בחשבו�

  .התרבות התורנית אי� לי שו" בעיה ע" התרבות התורנית

  ,היחיד שאני נהנה לשמוע אותו מדבר זה אתה    :דובר

  ,אי� לי שו"    :ירו� ב� נו�

  .ג" אתה רוצה לקחת לי את הכס� קח אותו    :דובר

  ,אני מעיר כא� הערות שזה, אני לא רוצה לקחת שו" דבר    :ירו� ב� נו�

  ,א" אתה חושב ככה, ירו�, באמת, לא    :דובר

לא דרשנו אות" בספר , לכאורה ממשרד החינו* 53מחד יכולנו לקבל     :ירו� ב� נו�

, 53, שקל שאי� לה" כיסוי 100,000מאיד* הוספנו כא� עוד . התקציב

, יש כא� מצב שבו, שקל 47,000, ומשהו 40שקל משהו באמצע של  100,000

אבל שתהיה , שקל האלה �100,000ת האנחנו יכולי" לתת א, אחד ועוד אחד

  ,ולא 58לנו הכנסה של 

  ,�50אנחנו נדרוש את ה   :יואל גמליאל

, סוויסה, שכתוב כא� בשכירות המבנה של שפי �24קח את ה, ואתה יכול    :ירו� ב� נו�

אתה יכול למחוק את הסעי� הזה כא� , לשכת התעסוקה, אי* קוראי" לזה

אתה לבד מממ� את זה ממה שמקבלי" כי , ולשי" את זה אצל* בהכנסות

ה" . ואני אומר את זה כא� לפרוטוקול. ה" לא צריכי" לדעת, מהמשטרה

. זה לכאורה מכסה, התחייבו על תג מחיר שה" משלמי" בגי� העתקת" לש"

על דברי" אחרי" ' או בה' אבל מאיר בא' זה דברי" שאני אולי מעיר כא� בע

  .לצד השני שה" יכולי" להיות טובי"
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לא אופוזיציה , וכתשבסו� צרי* לעבור את מ, תזכרו, ואני אומר עוד פע"    

ואני רוצה להצביע היו" על תקציב שאני יודע . משרד הפני", קואליציה

כא� אני אומר לכ" תהיה לו . שהוא עובר את משרד הפני" בסבירות גבוהה

  .דקה, אני אוטוטו מסיי". בעיה ותכ� נגיע לסיכו"

וא" הוא יראה שאתה הצבעת בעד הוא יאשר , " מכיר אות* ירו�משרד הפני    :דובר

  .אותו

, ל ולא מכיר א� אחד"לא מכיר את אמא שלי ז, משרד הפני" לא מכיר אותי    :ירו� ב� נו�

  ? מה, תאמי� לי אני. הוא מכיר רק את עצמו

  )מדברי" ברקע(

שאני אומר אבל אני  ה שלא יאהבו את מה'יש כא� חבר. הערה לפני אחרונה    :ירו� ב� נו�

אומר את זה כי אני חושב שזה לדעתי החשוב יותר שהיה מוצג כא� בספר 

  . התקציב

שיודע לבוא ולהציג מה התוכנית , בסו� אמרתי תקציב הוא מכשיר, תראו    

כמו שאמרתי . עבודה של המועצה ובמה היא רואה חשוב יותר וחשוב פחות

אני חושב שהחינו* הוא , י"כל השני" ואני אמשי* לומר את זה כל השנ

, פרחי" זה חשוב. באמת נכו� לבוא ולהשקיע כי בסו� זה העתיד שלנו

אבל . לא ברצינות, אני אומר את זה כהערה צינית כמוב�, מפלסטיק עוד יותר

שה" לא צבועות שכר ולא , אני לקחתי את ס* ההוצאות המשתנות נקרא לזה

  . צבועות ניקיו� קבלני במוסדות החינו*

הוצאה , הוצאות ארגוניות, תיקוני": בפינס ס* כל התקציב שלו שהוא כולל    

  . שקל 118,000קבלניות שונות ותקציב יסודי , שוטפת

, שקל הוצאות שוטפות 24,000, שקל 32,000ריהוט שכולל הוצאות ארגוניות     

  .שקל 62,000, שקל 3,000תקציב ספרי" וציוד , 3,000תקציב יסודי 

, שקל 15,000הוצאות שוטפות , שקל 34,000צאות ארגוניות הו, גווני"      

  .שקלי" �60,000ס* הכל מסתכ" ב, שקל 11,000תקציב יסודי 

, שקל הוצאות שוטפות 22,000, שקל הוצאות ארגוניות 17,000, אוהל שלו"    

ושדרוג , שקל 9,0000שקל הוצאה תקציב יסודי וספרי" וציוד  12,000
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  . שקלי" 1,000מחשבי" 

  ,הערה אחת אי� כא� מתא" אחיד. אני אומר כא� שתי הערות    

  ?כמה אוהל שלו" : דורית ב� בוחר

  ,שקלי" 61,000    :ירו� ב� נו�

  ,אחוז ע" העדה האתיופית 30�40בא� בית ספר אי� , ירו�   :יואל גמליאל

  , שנייה, לא לא    :ירו� ב� נו�

  ,אוהל שלו" ירד א" תסתכל    :דובר

  .ו לו לסיי" את המשפטתנ : דורית ב� בוחר

הערה אחת אני עשיתי את זה ג" בשני" שאני . אני אומר כא� שתי הערות    :ירו� ב� נו�

לא בכל השני" הצלחתי אבל ליצור כא� באמת , הייתי כא� ראש מועצה

הורדתי את נושא העולי" כי באוהל שלו" יש כא� , דר* אגב. סעיפי" אחידי"

  ,בל אני מכיר את הדברי" שעליה"א... עולי" וזה תקציב צבוע ולכ�

  ,מישהו אחר יגיד אני אגיד בסדר   :יואל גמליאל

  ,אוהל שלו" מבחינתי זה, אני מכיר ג" את ה, יואל, לא לא לא    :ירו� ב� נו�

  .אני לא צרי* להגיד, אתה מכיר את הקושי ש", אתה יודע   :יואל גמליאל

אבל אני . אי� לי בעיה ע" זה, תקנתאני בעד ההפליה במרכאות המ, יואל    :ירו� ב� נו�

בית ספר פינס , בסופו של דבר שאתה מסתכל על קו תחתו�, אומר כא� תראו

 16.8זה , תלמיד 700זה , עשיתי ממוצע של תלמידי" אני לא נכנס לכא�

  ,לתלמיד

  .700אי� ? כמה היו" יש בפינס : יקותיאל תנעמי

  .כ�, 700יש ? למה : דורית ב� בוחר

  ,לפני שפתחת 700היה  : עמייקותיאל תנ

  .ירו� צודק, 700בער*    :יואל גמליאל

  .הוא צודק 700יש בער*  : דורית ב� בוחר

  .ירו� צודק   :יואל גמליאל

  .הוא לא מבלבל את המוח, הוא עשה שיעורי בית לפני שהוא בא לפה, ה'חבר    :דובר

  .תלמידי" 757יש    :אריה לוינגר
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  ,תי כא�אז אני עוד היי    :ירו� ב� נו�

  ?750השנה  : יקותיאל תנעמי

  .בשנה הבאה יהיה יותר   :יואל גמליאל

  ,אני עוד הייתי ממוצע ולקחתי את ה, קותי    :ירו� ב� נו�

  ?למה שנה הבאה יותר, רגע    :ניר בזק

  ?כמה ברעות : דורית ב� בוחר

   ,282אוהל שלו" , 758פינס , 555בגווני" , 457ברעות , עוד הפע"   :אריה לוינגר

  ?כמה אוהל שלו"    :ניר בזק

תיכו� , תלמידי" 115תיכו� דתי ותבל נוע" חטיבה עליונה , 282אוהל שלו"    :אריה לוינגר

מה שיואל , אבל מה, עכשיו. תלמידי" 195דתי ותבל נוע" חטיבת ביניי" 

. 72יש  �195מתו* ה, עולי" בנתיבי נוע" בחטיבת ביניי" יש. אמר זה נכו�

 63יש  282ובאוהל שלו" מתו* ... יש 115נוע" מתו* בתיכו� דתי נתיבי 

  .עולי"

  .זה משמעותי   :יואל גמליאל

בבית ספר פינס זה סדר גודל של , בגרוסו נורדו, יואל בחישוב, אז יואל ככה    :ירו� ב� נו�

  , בער*

מתוכ"  750בתיכו� האזורי גדרה חטיבת ביניי" , עוד רק שתדעו רק למידע   :אריה לוינגר

ס* הכל תלמידי" ביסודי בתי הספר . 548מידי חו- ובתיכו� האזורי תל 151

  .ט כ� ירבו"השנה תשס. 914וילדי" בגני"  3684יש לנו 

  .תבינו על מה מדובר. תלמידי" 470משהו כמו ' השנה עולי" לכיתות א   :יואל גמליאל

  .רק של המועצה   :אריה לוינגר

 12בבית ספר פינס יש סדרי גודל של בסביבות , בגרוסו נורדו, בחישוב גדול    :ירו� ב� נו�

שקל  13.2, 12.4בבית ספר רעות זה סדר גודל של בער* , שקל לתלמיד

שקל  10.5, 11זה משהו כמו  550בבית ספר גווני" זה סדר גודל שזה , לתלמיד

  ,שקל לתלמיד 21באוהל שלו" זה סדר גודל של משהו כמו , לתלמיד

  ?מהאתה יודע ל, למה    :רפי חנינה

  .אני מדבר על עובדות    :ירו� ב� נו�
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  ,שכר של ה, עובדות, לא    :רפי חנינה

  ,זהו, לא, לא    :ירו� ב� נו�

שמה זה קבלני" , בגלל השכר של העובדות? למה זה עלה, אבל השכר, לא    :רפי חנינה

  , ופה זה

  ,הורדתי את השכר, רפי שנייה. אלה עובדות, הורדתי, רפי    :ירו� ב� נו�

  .הוא ניכה את השכר : ב� בוחר דורית

  , ניכיתי את השכר וניכיתי את הניקיו� קבלניות    :ירו� ב� נו�

  ,אבל אתה מודע לזה שאוהל שלו", ירו�   :יואל גמליאל

  ,אוהל שלו" הוא בכלל לא, יואל    :ירו� ב� נו�

  .500שאר הבתי ספר . 280הוא ? נכו�, אי� לו ביקוש של תלמידי", רגע   :יואל גמליאל

  ,יואל    :ירו� ב� נו�

  .אז זה מוב� מאליו שע" כל זה היא לא שורדת, 700, 450   :יואל גמליאל

אני מדבר על . אוהל שלו" הוא לא הנושא בכלל. אני לא מדבר על זה, יואל    :ירו� ב� נו�

, שכא� בהנהלת המועצה או במליאת המועצה א" צרי* לעשות כא� דיו�

מה זה . אחד של סעיפי התקציב הטכני, שיהיה כא� איזו� וארגו� מחדש

  ?אולי צרי* להיות בכול"? שדרוג מחשבי"

  .נכו� : דורית ב� בוחר

  ,זה? מה זה רכישת ציוד בזה ובזה אי�    :ירו� ב� נו�

  .שקל כל בית ספר 100,000אנחנו שנה שעברה העברנו לה" , ירו�   :יואל גמליאל

  , שנייה שנייה יואל, בבאל תער, אבל יואל שנייה, לא    :ירו� ב� נו�

  )מדברי" יחד(

  ,שנייה דקה, יואל    :ירו� ב� נו�

  . נעשה על זה דיו�, אני מקבל את מה שאתה אומר, ירו�, עזוב נו   :יואל גמליאל

  .זה אחד... צרי* לעשות איחוד    :ירו� ב� נו�

  .נעשה על זה דיו�   :יואל גמליאל

  .צודק : דורית ב� בוחר

 21.6לדעתי . ואני מכיר את המצוקה באוהל שלו", ול המצוקהאל מ    :ירו� ב� נו�
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אני אומר את זה כא� בלי , פחות מדי, לתלמיד זה פחות מדי באוהל שלו"

  .כחל וסרק

  ,אנחנו נעשה ועדה ונדו�, אני מוכ�, אנחנו נעשה   :יואל גמליאל

  .בועדת חינו* נכניס את הנושא : דורית ב� בוחר

  ?בסדר   :יואל גמליאל

  .ר ועדת חינו* נית� ל* את הקרדיט לסדר את הכל"תהיה יו    :דובר

  ?אתה כבר רוצה להדיח את דורית   :יואל גמליאל

  .הוא יצטר� אלי לועדה: דורית ב� בוחר

  ,אני מזכיר לכל ראשי הסיעות שטר" קיבלנו, דר* אגב   :אריה לוינגר

  .שיגיד מה הוא רוצה רק, אבל אני מודיע מה שירו� רוצה אני מוכ� לתת לו   :יואל גמליאל

למה , ג" דורית מסכימה, במקו" דורית אני ג"? אתה יודע מה, אני ג" אומר    :ניר בזק

  ...דורית עוד מעט

  )מדברי" יחד(

  .א" דורית הולכת ללכת ירו� יכול להחלי� אותה    :ניר בזק

  ,אתה מוכ� לתת לגברת ב� בוחר את ה, ניר בזק    :ירו� ב� נו�

  ,ר"את היואתה רוצה     :ניר בזק

  .בוא אנחנו נסיי", טוב   :יואל גמליאל

  ? מה אתה רוצה. תרבות תורנית ג" תקבל. ג" נית� ל*, הרבני    :ניר בזק

  )מדברי" יחד(

אני חושב ואני סבור שלאור הרצו� . אני אומר כא� הערה נורא ברורה    :ירו� ב� נו�

דיו�  צרי* לעשות, לעבור את משוכת משרד הפני", והמציאות של כולנו

כדי שלא נתבזה ואני אומר את , שיפורי" או מקצה שיפורי" בספר התקציב

ואני . כדי שלא נתבזה במשרד הפני" ע" שאלות שישאלו אותנו, זה כא�

לא כתובי" כא� שני בתי , שני בתי ספר שלא כתובי" כא�, אומר ל* עכשיו

לבר  עזוב שנקבל כנראה כס� ממפעל הפיס או ממשרד החינו*, רק ב. הספר

רק שכר זה גור" ל* תוספת של ממוצע . רק שכר, לשולחנות לכיסאות, הזה

  ,יש לנו את ה. אל� שקל 450, 500כמעט 
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אנחנו נוציא ואנחנו ג" . זה אחד מול אחד ירו�, אנחנו נקבל הכנסה בנוס�   :יואל גמליאל

  .נקבל

  ,זה באופ� יחסי : דורית ב� בוחר

  .יחסי אותו דבראתה יודע שזה באופ�    :יואל גמליאל

  ,זה באופ� יחסי    :ירו� ב� נו�

  ,ירו�, ג" ששאלתי את השאלה   :יואל גמליאל

  , לדעתי יותר, זה ארבע משרות �1/9מ    :ירו� ב� נו�

יש לי אנשי" מתו* , אני יכול להגיד ל* שיכול להיות שמתו* המערכת   :יואל גמליאל

, יהיו בתפקידי" חלק מה" ג", המערכת שאני לא אכניס מבחו- כי ה" ג"

פחות או יותר , לכ� אני אומר על כל שקל אנחנו נקבל שקל ואתה יודע את זה

  .פלוס מינוס

למול כל , בקיצור אני אומר קו תחתו�, כי יש כא� ג" דברי" אחרי" שבסעי�    :ירו� ב� נו�

אני קורא לו , לי קשה מאוד לבוא ולהתמודד ע" תקציב שאני, ההערות שלי

הוא תקציב חסר אחד ברמה המהותית שלו ברמה , ציב חסרתק. תקציב חסר

העקרונית ושתי" ג" ברמה הפרקטית ואני לא נכנס כא� לכיבודי" כאלה או 

. אני מדבר ברמה של שורות שנכו� יהיה לחשוב עליה" עוד פע", אחרי"

אני אומר כא� ויואל אתה ואני . אמרת קוד" קותי על נושא של יו" העצמאות

היה , סוגיה הזאת לא לעשות יו" עצמאות שנה שעברההתמודדנו ע" ה

אני לא יודע א" . ובסו� סיכמנו שעושי" יו" עצמאות, ה יו" עצמאות'אחל

  ...אני אומר את זה, בשנה הזאת אנחנו צריכי" להוציא כמו שנה שעברה

  .מורידי" : דורית ב� בוחר

  ,אנחנו, הורדנו ירו�   :יואל גמליאל

ע" כל הזה של הגני ילדי" ששנינו , ע" כל התקציב, ני ילדי"ע" כל הג    :ירו� ב� נו�

בסו� בס* הכל שני , האירוע של גני הילדי" וזה, יודעי" כמה זה עלה

, מתנקזי" ליו" העצמאות, הסעיפי" האלה שנינו מכירי" וכולנו יודעי"

  . מתנקזי" ליו" העצמאות. מתנקזי" ליו" העצמאות, סליחה

אני לא , אני אומר את זה כא� לפרוטוקול, שבואנחנו מגיעי" למצב כזה     
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בטח לארגו� מוניציפאלי שאי� לו בכל , לכל הציבור, משוכנע שבשנה כה קשה

לא אזור תעשיה ולא מקומות , זאת יכולות הכנסה כמו שאנחנו חושבי"

לא , ומתמודד ע" מצוקות ואתה מכיר אות" היו" טוב ממני בודאות, אחרי"

   ,יודע א" אנחנו צריכי"

אנחנו אחרי ששרדנו את המלחמה ירו� עושי" יו" העצמאות יותר גדול ממה     :ניר בזק

  .מוסיפי" דגלי" לכל גדרה. אחרי ששרדנו את המלחמה, שעשינו שנה שעברה

כמו שאנחנו אומרי" זה תקציב שמונח משנת , ירו�. קוד" כל תודה לירו�   :יואל גמליאל

אנחנו נתמודד ע" . ינו לו שיפורי"פשוט אנחנו לקחנו את התקציב ועש, 2008

אני חושב שהתקציב . ג" א" צרי* להתמודד ע" משרד הפני", כל הדברי"

א" יחולו שינויי" אנחנו נצטר* לשבת , אני עוד פע" אמרתי. הוא תקציב טוב

. לכ� ג" אני אומר את זה בפע" המי יודע מה. פה ביולי לעשות תיקו� לתקציב

  .עד תשע וחמשההפסקה של חמש דקות , ה'חבר

  )הפסקה(

  .כ�. אנחנו מקליטי", כ� נחמיה   :יואל גמליאל

. בוא ת� לי הסברי" עוד פע" בבקשה לנושא של הארנונה, איפה אריה, טוב    :נחמיה עורקבי

מעבר לזה שיש לי פה את אותו ספר של . לא רציני, הגידול נראה לי לא

ורק ההפרש , הכל 4.5%כל הסעיפי" , את אותו ספר של ההנהלה, ההנהלה

  .6בעמוד ? אתה אתי? אי* זה נבע בתו* שבוע, שקל 100,000עוד , �600של ה

  .אני אחזור על מה שהוא אמר, הוא הסביר ל* קוד"     :מידד אראל

  .אחרי שבדקנו את התקציב היה תיקו�. זה היה תיקו� של התקציב   :יואל גמליאל

איפה זה , איפה זה נוס� פה? ה בתקציבשקל האל �100,000מאיפה נוספו ה : יקותיאל תנעמי

  .בטוח שאתה זוכר? נוס� בהוצאה

  .אני רוצה עוד שתי שאלות   :נחמיה עורקבי

  .כ�. נת� לא פה אז בוא נמשי*, פשוט נת� הל* אז   :יואל גמליאל

החוק אומר שאנחנו צריכי" להכניס את , תראה, אריה, אני רוצה להבי�    :נחמיה עורקבי

 5ואני יודע שהגרעו� הוא . ני לא ראיתי שהוא נכנסהגרעו� בתקציב שא

  .עד כמה שאני יודע, מיליו�
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  .מליו� 31? הגרעו� המצטבר   :יואל גמליאל

  ,לא הגרעו� המצטבר    :נחמיה עורקבי

  ?אז מה   :יואל גמליאל

  .2008הגרעו� של     :נחמיה עורקבי

  .2.6זה ? למה    :דובר

  ?המענק שהיינו אמורי" לקבלוקיבלנו את כל , סליחה    :נחמיה עורקבי

  .יהיה עוד תיקוני" לגרעו�, כ�   :יואל גמליאל

, מה שאני הסברתי שלא קיבלנו השנה, מענק איזו� אנחנו קיבלנו את הכל   :אריה לוינגר

  ,לא קיבלנו מענק שר ולכ� זה יש 2008שנת 

  ?יבומשהו מיליו� אני לא רואה אות" בתו* התקצ 2למה ו. קיי.או    :נחמיה עורקבי

תיקח בחשבו� שכל המאזני" של המועצה לפחות ' א. אז אני מסביר ל*   :אריה לוינגר

הכל מבוקר על , ויעידו כא� ראש המועצה וג" קותי, בחמש שני" האחרונות

. ח קובע את הגרעו� המצטבר על סמ* הגרעו� משנה לשנה"רו. ח"ידי רו

וגרעו� , צטברג" המועצה צריכה לתת את הדעת לנושא של גרעו� מ, עכשיו

, ועומד לרשותנו עדיי�, מצטבר בהחלט נדו� בנושא של הבראה כמו שציינו

מיליו� שקל הלוואה שעדיי� לא  17.5עומד לרשותנו עדיי� נושא של הבראה 

משרד הפני" משרד האוצר עדיי� לא הצליחו למצוא את הבנקי" . קיבלנו

יצא בשבוע , כרזאי� כא� פרסו" מ. שיתנו את ההלוואה לרשויות המקומיות

קול קורא של משרד הפני" משרד האוצר במשות� לכל הבנקי" , שעבר מכרז

  ,באר- שיתנו את ההלוואות

  ,לסגירת גרעו�   :יואל גמליאל

, אבל ג" גדרה נכללת ביניה", לא רק לגדרה, לסגירת גרעונות לכל הרשויות   :אריה לוינגר

רשותנו מיליו� שקל העמידו ל. זה מופיע באתר אינטרנט של משרד הפני"

  ...כל הדברי" האלה אמורי" לצמצ" את הנושא של. מענק של משרד הפני"

  ?לכמה    :ניר בזק

  ?מה   :אריה לוינגר

  ?לכמה הסכו" בער*    :ניר בזק
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  ,אני מדבר כרגע, אתה מדבר אתי על הגרעו� המצטבר    :נחמיה עורקבי

  ,הוא ג"אבל א" הגרעו� מצטמצ" אז , הגרעו� מצטבר   :אריה לוינגר

  .שעל פי חוק אתה חייב להכניס אותו 2008אני מדבר כרגע על הגרעו� של     :נחמיה עורקבי

  .לא   :יואל גמליאל

אנחנו לקחנו הלוואה מקר� פיתוח וקר� לביוב , יש לנו, שתי". זה אחד    :נחמיה עורקבי

  .והיינו אמורי" להחזיר אותה ואני ג" לא רואה פה שמחזירי"

  .זה פרעו� מלוות, ודאי, אל   :אריה לוינגר

  ,פרעו� מלוות יש   :יואל גמליאל

  .קיי.או? פרעו� מלוות יש    :נחמיה עורקבי

  .כל הלוואה זה בפרעו� מלוות? איזו שאלה   :אריה לוינגר

על איזה בסיס אתה מסתמ* על משרד הפני" מענק לאיזו� , שנייה, כ�    :נחמיה עורקבי

  ?ומענקי" שוני"

  ,נו על זה כברדיבר   :יואל גמליאל

  .בחיי*, דיברנו על זה    :דובר

  ?את" דיברת" אבל כול" דיברו ואני לא שמעתי מה לעשות    :נחמיה עורקבי

  .דובר פה על זה   :יואל גמליאל

  .ה שקט אני רוצה לשמוע'ואמרתי חבר, שמעתי שדיברו אבל לא, אמרתי    :נחמיה עורקבי

אני אמרתי לגבי מענק האיזו� . הנושא הזהאני אחזור שוב על , אני אמרתי   :אריה לוינגר

אני מדבר באלפי  10,397,000המענק בסיס היה , ששנה שעברה קיבלנו

  ,וקיבלנו, שקלי"

  .ה'תנו לי לשמוע חבר    :נחמיה עורקבי

מיליו� וזה מופיע  12,100ס* הכל קיבלנו . מיליו� 1,700וקיבלנו תוספת של    :אריה לוינגר

במענק בסיס  10%י" הודיע לנו על קיטו� של השנה משרד הפנ. לכ" רשו"

 �1,700וה" הודיעו שאת ה, 6בעמוד , מיליו� 9,357ולכ� רשמתי בהכנסות 

מיליו� שיש לנו עדיי� תשלו" של  1,900מיליו� או כמו שאנחנו רשמנו ש" 

ולכ� יש לי השנה את , שזה השנה כ� נכנס לתקציב, פנסיונרי" שמעבירי" לנו

שה"  �10%חסר לנו את ה, מיליו� 12,7מיליו� לעומת  11,257המסגרת של 
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א" במהל* , תשמע, ולכ�. ציינתי את זה, זה חסר לנו. הורידו ממענק הבסיס

  .הגענו למצב טוב �10%השנה משרד הפני" יחזיר את ה

  .הלואי, א" יחזיר   :יואל גמליאל

  , 13סעי� ב. �2008ב 8,000, יש לי פה השתתפות תקבולי", עכשיו    :נחמיה עורקבי

  .עמוד עמוד  :אריה לוינגר

  ,13עמוד     :נחמיה עורקבי

  .הבטחת ארבע שאלות   :יואל גמליאל

דיברו על זה , ה'חבר. השתתפות מחלקת החינו* תרבות תורנית, 13עמוד     :נחמיה עורקבי

יש לנו איזה אישור שה" יתנו לנו , מה קרה, ירו� דיבר אבל עוד פע". קיי.או

  ?מח פתאו"אי* זה צ? 30,000

  ?ממשרד החינו*   :יואל גמליאל

  .כ�, משרד החינו*    :נחמיה עורקבי

  .ל"אנחנו נתבע את הסכומי" הנ   :יואל גמליאל

  ?אנחנו נתבע, אריה? אנחנו נתבע או שיש לנו אישור לקבל    :נחמיה עורקבי

  .אני מאמי� שאנחנו נקבל   :יואל גמליאל

אני יכול לקבל הסבר מה . ה שכר דירה ממשרדי"יש לי פ, עכשיו. קיי.או    :נחמיה עורקבי

  , 15עמוד , אריה. וזה בתקבולי"? זה

  ... שקל 500זה הכנסה של    :אריה לוינגר

  ?ממי    :נחמיה עורקבי

  . מאיגוד ערי" על התיכו�   :אריה לוינגר

  , בסעי�. עכשיו בוא ת� לי לשאול שאלה אחרת. קיי.או? 500התיכו� נות� לנו     :נחמיה עורקבי

  .1987זה משנת ... למה אתה    :ניר בזק

  .לא יודע, בסדר לא יודע    :נחמיה עורקבי

  ... אי* אתה רוצה שאני את� ל* בונוס   :יואל גמליאל

  ,אתה מוריד לה", אבל פה אתה לוקח    :נחמיה עורקבי

  ,משל" לה", לא   :יואל גמליאל

יש פה סעי� של גזבר , יועכש. ה" משלמי" ל*, פה אתה לוקח מה", לא    :נחמיה עורקבי
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  , אריה. שאני לא ראיתי אותו

  ?איזה עמוד? מה מה   :אריה לוינגר

ולפי מה שאני יודע . אני לא ראיתי סעי� של שכר גזבר. אי� עמוד. אי� עמוד    :נחמיה עורקבי

  .לפחות עוד חודש חודשיי" שלוש ארבע חמש יצטרכו להכניס לפה גזבר

  ?אתה רואה ברוח הקודש    :דובר

  ?למה זה לא מתוקצב, ואיפה, אני רואה ברוח החוק    :נחמיה עורקבי

כל שינוי שיהיה אנחנו נביא את זה , אני כבר הודעתי לאור* כל הדר*   :יואל גמליאל

כל עוד שזה לא קיי" זה לא מופיע . למליאת המועצה לשינוי או לתוספות

  .בתקציב

�י שאתה כל הזמ� נתת הוראה לקצ- בעכשיו אתה פה אומר ל. טוב, הבנתי    :נחמיה עורקבי

  , אני פה. לא משנה, �3%ב, 10%

  .לא בהכל    :דובר

 100ס דווקא עלה באיזה "המתנ, ס"כשאני רואה את המתנ. ברוב המקרי"    :נחמיה עורקבי

  .מיליו� 1,300מיליו�  1,200במקו" . ומשהו

  ?איזה עמוד אתה, מה   :אריה לוינגר

  .זה האיגוד ,זה האיגוד, לא   :יואל גמליאל

כל ההוצאות הכל הכל הכל . 22עמוד , אני יודע לקרוא. ס"הוצאות מתנ    :נחמיה עורקבי

  ,מיליו� 1,300

מה , מיליו� 1,080זה  1,200ס במקו" "השתתפות בתקציב מתנ, לא לא לא   :אריה לוינגר

  ,מיליו� 1,300שיש 

  ?ס"זה עובר למתנ    :נחמיה עורקבי

  .בי מועצהזה תקצי, לא   :אריה לוינגר

  ,ומי מנהל את ה    :נחמיה עורקבי

  .המועצה עצמה   :אריה לוינגר

הוצאות ארגוניות ספורט ? ס"את להקות הזמר זה המועצה לא דר* המתנ   :נחמיה עורקבי

  ? ס"זה לא דר* המתנ

  .אתה רוצה לסכס* אותנו עכשיו, עזוב את הספורט כבר    :דובר
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  . הבנתי. בלי תוספות, מיליו� 1,080קבל רק ס הוא מ"זאת אומרת המתנ    :נחמיה עורקבי

  .אני מבי� שאתה בעד התקציב, אתה הבנת הכל    :דובר

  . אני א� פע" לא נגד, אמרתי ל* שאני בעד, אני בעד    :נחמיה עורקבי

  )מדברי" ברקע(

חו- , חו- מהמוזיאו� שירד 22בעמוד , יואל, חו- מהמוזיאו� שירד פה    :נחמיה עורקבי

�את כל השאר אני רואה שזה נוס� יחסית ל, מוד הזה שירדמהמוזיאו� בע

  .זה מה שיש לי להגיד. זהו. וזה אני לא מבי� למה 2008

ג" א" אנחנו נגיע למשרד , ירו� אתה יודע, אנחנו לגבי. קוד" כל תודה, טוב   :יואל גמליאל

, ג" א" ה" יגידו לנו להוריד כמה אלפי שקלי", הפני" ויהיה לה" השגות

של דבר אתה יודע שזו החלטה של ראש הרשות והוא יכול להגיד בסופו 

  ?נכו�, מאיפה הוא מוריד את זה

  )מדברי" יחד(

  ,לכ� אני אמרתי שכל   :יואל גמליאל

  ,נסח מחדש : דורית ב� בוחר

הוא רק , הוא ג" לא מוריד דר* אגב, מה שיהיה שא" משרד הפני" יבקש   :יואל גמליאל

  ,אומר

  ?התנהלות משרד הפני" מה : דורית ב� בוחר

יש לי , אז הוא אומר תשמע, משרד הפני" אפילו יש לו השגה לגבי התקציב   :יואל גמליאל

אתה בהמש* נבדוק א" אתה עומד ביעדי" ואז , שקלי" 500,000השגה לגבי 

  ,הוא לא יכול להגיד שהתקציב, אנחנו מאשרי"

  , לפרוטוקול, רגע, אבל כדי שזה יהיה    :ניר בזק

  ,אי� דבר כזה   :מליאליואל ג

א" במידה וכאשר באמת נצטר* דוגמה . לפרוטוקול, לפרוטוקול אבל שאלה    :ניר בזק

  ,שקל 500,000להפקיד 

  ,לא מפקידי"   :יואל גמליאל

  ,להוריד או להקפיא אתה תעלה את זה לישיבת מליאה    :ניר בזק

  ,זה יבוא לישיבת מליאה   :יואל גמליאל
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  ,לא יצא מצב שההחלטה ביד*. ת זהמאיפה להוריד א    :ניר בזק

  ,מה פתאו", אי� דבר כזה  :יואל גמליאל

  .להוריד את זה מאיפה שאתה רוצה    :ניר בזק

  , אני אביא את זה לישיבת מליאה   :יואל גמליאל

  .שלא יהיה מאיפה שאתה רוצה להוריד את זה אלא בהחלטה    :ניר בזק

יבוא , יהיה השגות של משרד הפני" א", אני אביא את זה לישיבת מליאה   :יואל גמליאל

שו" דבר לא , לכ� אי� לכ" מה לדאוג. לפה לישיבת מליאה וכולנו נדו� בנושא

  .כ�. קיצוצי" מיותרי", יהיה

היות ואנחנו בתוכנית הבראה ואנחנו כחברי מועצה . עוד שאלה אחת    :נחמיה עורקבי

עוני לא ח הרב"קוד" כל את הדו, למה אנחנו לא מקבלי" את ה, חדשי"

  ,קיבלנו אבל למה לא מקבלי"

  ,כס� אתה רוצה לקבל ולקבל...     :ניר בזק

  ...אבל על חודש דצמבר    :נחמיה עורקבי

בתחילת מר- , לא השתנה, יו" 60, בתחילת מר- יהיה את ה, יו" 60יש לנו    :אריה לוינגר

  .הרבעו� הראשו� זה רק בסביבות מאי, 1/12/08ח הרבעוני "תקבלו את הדו

  .יהיה שינוי יגיע למליאת המועצה   :ואל גמליאלי

לגבי , לגבי תוכנית ההבראה. אני לא קיבלתי תשובה עוד, סליחה אני מדבר    :נחמיה עורקבי

, אסור לנו לקבל עובדי" ואני רואה פה שהוספת עובדי", תוכנית ההבראה

  , אסור לנו

אני העברתי החלטות  .בואו תקשיבו, בואו נגדיר את זה ככה, ה'חבר   :יואל גמליאל

. והעברתי את זה למשרד הפני", במליאת המועצה לשלושה חודשי" לפי

עכשיו משרד הפני" אנחנו אישרנו את התפקידי" של התוספת שאנחנו 

נגיע למשרד הפני" כמו שירו� יודע וש" . מדברי" עליה נמצא בתו* התקציב

פה למליאת וא" יהיה שינוי אנחנו נחזיר את זה ל, אנחנו נצטר* לדו�

  . המועצה

  .תודה רבה, תודה רבה    :ניר בזק

  )מדברי" יחד(
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, כ�, השנה הכי קרובה 2008, משנה שעברה נל*, מה ההבדל משני" שעברו   :אליאב מזגני

אל תיכנס אתי לרמת , אני מדבר במקרו, מותנה �700,000וירד ה 2.7שברח 

  ,מיקרו

  ?על מה אתה מדבר אליאב : דורית ב� בוחר

, חריגה 2.7כי הרי ג" היה לכ" חציו� רבעו� וכדומה וברח לכ" , ברמת מקרו   :זגניאליאב מ

איזה סעיפי" פה , מה זה,  המותנה 700,000וע" זאת , לא משנה 2.8? נכו�

  ?בכללית, נקראי" מותני"

  ,תראו, הסעיפי"   :יואל גמליאל

  .קיי.או, תמיכות מוב�   :אליאב מזגני

ראש המועצה , שקל מותנה �700,000שרד הפני" בא ואמר שהיה לנו למשל מ   :יואל גמליאל

א" יהיה לי תקציב עוד� אני , 4, 3, 2, 1אמר שאני רוצה שהמותנה יהיה 

  ,ביתרות מועצה יכול לתת

  ?מה הפוטנציאל להיות מותנה, מה הפוטנציאל   :אליאב מזגני

שאנחנו נחליט  אני אביא את זה למליאת המועצה. אצלי לא יהיה דבר כזה   :יואל גמליאל

  .מה יהיה מותנה

  ,בארגוניות, אתה לא יכול לפגוע בשכר   :אליאב מזגני

, א" משרד הפני" יבוא ויגיד שהוא רוצה שיהיה דבר מותנה, אבל א", לא   :יואל גמליאל

אנחנו נשב לא תהיה לנו ברירה ונגיד אנחנו רוצי" זה מותנה זה , יבוא לפה

  ,אנחנו נצטר* לתת, מותנה זה

  ?אנחנו נצבע את זה   :מזגני אליאב

  .אנחנו נצבע את זה   :יואל גמליאל

בגלל שאני מותנה כולי פה בתקציב , אז אני רק מבקש דבר אחד. קיי.או   :אליאב מזגני

  ,אחריות תקציבית, הזה

  .כשאני מביא את זה לפה מותנה זה לכול" מותנה   :יואל גמליאל

  .יהיו אחראי" לגבי כל התקציב קוד" כל א� אחד פה לא מותנה וכול" פה    :דובר

  )מדברי" יחד(

  ...מבחינת ביטחו� וכל הדברי"... לגבי מה, שאלה    :דובר
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  ... זה רק מי, א� אחד   :יואל גמליאל

  )מדברי" יחד(

  , יש לי שאלה : יקותיאל תנעמי

  .אחר כ* אתה אומר אתה לא שומע אותו, נחמיה    :דובר

לא מבוטל שאי� לה" פתרו� של בתי ספר בגלל  יש לנו פה מספר משפחות : יקותיאל תנעמי

אני הייתי שמח לראות . ויש בעיה קשה של הסעות, שה" חרדי" או כאלה

לסייע למשפחות בעניי� הזה ומ� , שקל לטובת העניי� הזה 200,000בתקציב 

אני . הסיבה שבעצ" אי� לנו בתי ספר בתו* הישוב שעוני" לצרכי" שלה"

עשות קיצו- בתקציב ובאמת להקצות לצור* הייתי מציע ל, הייתי מציע

וזו לא סת" זרקתי סכו" זה איזשהו תחשיב . שקל 200,000העניי� הזה 

כמעט , קיבלתי נתוני" ועשיתי תחשיב וזה אמור לענות על הצרכי", שעשיתי

  .לפחות לספסד את זה... על כל הצרכי"

שיבדוק ושיחזור , ראהאני אבקש מרפי ב� חנינה שיבדוק את הנושא ושי   :יואל גמליאל

  .וא" זה כ� אפשר לתת לה" נעלה את זה פה לדיו�, לפה

בגלל מה , באותו הקשר, שני משפטי", באותו הקשר, באותו הקשר, יואל   :אליאב מזגני

 282כשאני רואה כמות של , לדעתי, שהוא אומר שאנשי" יוצאי" החוצה

וסיה שנמצאת שזו כמות מאוד זעומה לעומת האוכל, אנשי" בממלכתי דתי

לא אמרתי , בגלל שמוקמי" פה בתי ספר חדשי". כי חלק יוצאי" החוצה, ש"

כמוב� כמו כל בית ספר , ממלכתי ישאר ממלכתי, להגדיר אותו ממלכתי דתי

, ודיברתי ע" דורית בזמנו, אחר בעיר אבל יש היו" הרבה הצעות חדשות

שקל  200,000, א" אפשר לעשות איזה משהו כי חבל שאנשי", דיברתי אתה

לחשוב על איזה , אפשר להפו* פה איזה בית ספר אחד. אנשי" לומדי" בחו-

אני , לחשוב על איזה רעיו� שיהיה בית ספר אחד ממלכתי, רעיו� בועדת חינו*

לא , אני מבקש בית ספר ממלכתי א" יש, אני לא מבקש חרדי, לא מחייב

, אני אי� לי בעיה. אתה תבקש חרדי אני לא מבקש חרדי, מחייב חרדי עכשיו

סובלנות , יש בית ספר ע" פרוייקט קשת. משפט אחד, משפט, ת� לי לסיי"

כי אני לא , אפשר למצוא רעיונות שאנשי" שלנו לא ילמדו בחו-, סבלנות
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, ה" לא חרדי" רוב". בטוח שכל אלו הדתיי" שיוצאי" החוצה כול" חרדי"

שהבית ספר הממלכתי  בגלל. אבל אפשר לבדוק את הנושא הזה, שוב, לדעתי

  ,אפשר לחשוב על איזה משהו ש, פה הדתי לא עונה לה" כרגע על הצרכי"

� "אנחנו פתחנו ג� ממ, אני את� ל* תשובה על זה, אליאב, בוא אני את� ל*   :יואל גמליאל

עד היו" יש ש" שליש חילוני" כי אנחנו לא מצליחי" , בשכונה החדשה

  ,נהאנחנו יש לנו אנחנו באתי הש. למלא

  .זה בית ספר ממלכתי, זה ממלכתי, זה שילוב   :אליאב מזגני

  ,שילוב של כיתה או פתרונות : דורית ב� בוחר

  .הוא בית ספר ממלכתי, לא לא  :אליאב מזגני

  ... אבל לפחות שנה שעברה היה מלא ולא היה מקומות : יקותיאל תנעמי

תשבו בועדת חינו* , אליאב, ו*זה נושא של ועדת חינ, עכשיו בוא, לא משנה   :יואל גמליאל

בנושא חינו* , אליאב בוא. תעלו את הנושאי" האלה ע" נתוני" נדו� על זה

תבואו ע" נתוני" מדוייקי" , תשבו ע" נתוני" מדוייקי" ע" אנשי המקצוע

  .נדו� על דברי" שה" מדוייקי"

למוריה אני התנגדתי להעביר את בית ספר ניר , אפרופו העניי� הזה : יקותיאל תנעמי

  ,כי א" יבנה ש" בית ספר כל. מהסיבה הזו בדיוק

  .קיבלתי את מה שאמרת וביטלתי את זה   :יואל גמליאל

, אז רק אני אסיי" את המשפט קוד" כל אז אני מבר* אות* על זה : יקותיאל תנעמי

אני , א" יבנה ש" בית ספר ואי� לנו שו" תלמיד מגדרה, מהסיבה הפשוטה

י" של כס� , קיי ואני יכול לחסו* המו�.או, ת ספר הזהעושה שינוי סיווג לבי

  .י" של כס�, בהסעות

  .ראיתי שאתה צודק וביטלתי את זה, בדקתי את זה, ביטלתי   :יואל גמליאל

  ,יש דברי" קותי אנחנו את*    :דובר

  .אל תגיד שאני נגד, סליחה? למה אתה אומר נגד, אני לא נגד : יקותיאל תנעמי

  ." ב*אנחנו תומכי    :דובר

  .אני נגד התקציב אני לא נגדכ", ראשית : יקותיאל תנעמי

  ? ירו� רוצה להיכנס? איפה ירו�   :יואל גמליאל
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  )מדברי" ברקע(

  ? מי בעד. הצבעה   :יואל גמליאל

אני מאוד רוצה להצביע , אני אומר עוד פע". לפני כ�, שנייה לפני כ�, יואל    :ירו� ב� נו�

לעשות על ההצעה שהוגשה כא� מקצה  אני חושב שצרי*, בעד התקציב

שיפורי" כדי שיהיה כא� באמת תמיכה גורפת ללא כל קשר לאופוזיציה 

אני הייתי בתפקיד הזה . שזה ג" יעבור את משוכת משרד הפני", קואליציה

מעבר למוקשי" או , ובסרט הזה מספיק פעמי" ומספיק מקרי" ואני אומר

שה" מאוד בעייתיי" , ידי האחרי"לנושאי" שהועלו כא� ג" על ידי וג" על 

ג" המקצה שיפורי" , דקה. נידרש כא� למקצה שיפורי", ולא יחצו את זה

כאלה , בי� א" זה הוצאות מותנות בגי� הכנסה מותנת, שאתה תביא לכא�

  .שה" יהיו כא� בהיקפי" של מאות אלפי שקלי"

" שלו התקציב יוגש ע" כל הנספחי, אנחנו בפברואר, אני מזכיר לכולנו    

. חודש או שלושה שבועות מהיו", ואריה דרשו עליה" יחד את* אראלש

אנחנו ע" כל , יעויי� במשרד הפני" סדר גודל של עוד איזה שבועיי" שלושה

כשהתקציב מחייב את , נגיע עוד פע" לאזור מאי יוני יולי, החגי" באמצע

חות "שני דובינתי" יש דיו� ב. הדברי" המותני" הוא יגיע כא� לדיו� במליאה

  ,רבעוניי"

  ,אז נהיה יותר חכמי" ג"   :יואל גמליאל

ג" בהכנסות . היו", היו" אנחנו יכולי" להיות חכמי", שידרשו מצב, לא    :ירו� ב� נו�

ואני לא מבי� גדול רק מההערות על , אני אומר ל* לבד. שאי� עליה" מענה

נהפו* , כנסותשצרי* להיות זהירי" בה, ההכנסות ובניגוד למה שאומר אריה

אני לא אגיד את המילה תתפרע אבל שתהיה פחות מדויק , עדי� שתהיה. הוא

ומה שקורה כא� . נגיד את זה בסעי� ההכנסות ויותר מדויק בסעי� ההוצאות

שלא מופיעי" בהכנסות או , אני חציתי את ר� המאות אלפי שקלי", אני לבד

שני בתי , " קוד"יש כא� הוצאות שאמרתי אות, מופיעי" בחסר בהכנסות

ה" לא מופיעי" כא� , אני עדיי� לא קיבלתי תשובה אי* ה" מופיעי", ספר

משרת גזבר אמר את זה נחמיה בדבריו לא מופיע בספר . בספר התקציב יואל
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  .התקציב

  .קוד" כל התיכו� מופיע בינתי" בנושא של התקציב של האיגוד עצמו   :יואל גמליאל

  .עוד שכבה, לו עוד תלמידי"אבל אתה מוסי�    :ירו� ב� נו�

  ,תלמידי" שזה 1100מופיע ש"    :יואל גמליאל

  ,ישורו�, כולנו מכירי" את המספרי" לבד, אתה מוסי� לו עוד שכבה יואל    :ירו� ב� נו�

  ,אמרתי כל דבר שיהיה יגיע   :יואל גמליאל

  .וצומחת לה עוד שכבה נוספת    :ירו� ב� נו�

מיליו� בנוס� שאני  2,200הובטח לנו על ידי משרד הפני" , "אני אומר עוד פע   :יואל גמליאל

. מיליוני שקלי" 5אנחנו היו" יושבי" ודני" על . יכול להעביר את זה היו"

  .מיליו� אפילו 2,300כבר הובטח לנו 

  ,אני רוצה להצביע בעד התקציב, יואל    :ירו� ב� נו�

* משהו כי יש עכשיו ויכוח כמה כס� ואני אומר ל* לכ� אני לא יכול להגיד ל   :יואל גמליאל

, אנחנו מקבלי" ממשרד הפני" על נושא של סגירת האיגוד יש עוד דברי"

  ,כשזה יגיע לפה כמו שאמרתי לכול"

  ,זה ביזיו�, זה ביזיו� מול משרד הפני"... אתה לא מבי�    :ירו� ב� נו�

  , �טוב ירו. כל הדברי" שיגיעו לפה אנחנו נדו� במליאה   :יואל גמליאל

  .ל* תכי� שיעורי בית מחדש, כי בסופו של דבר משרד הפני" אומר ל*    :ירו� ב� נו�

  .ירו�   :יואל גמליאל

  , מיליו� 1,197יש ל*     :ירו� ב� נו�

  ?מה קרה, אז אתה עושה טסט שני? למה עברת טסט ראשו� על אוטו    :ניר בזק

  ? מי בעד הצעת התקציב   :יואל גמליאל

  .עדב 7     :אריה לוינגר

  .התקציב עבר. הישיבה ננעלה. 3? מי נגד   :יואל גמליאל

  את", אני רוצה בהזדמנות זאת להזמי� את כל חברי המועצה, חברי" : דורית ב� בוחר
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  .בשעה תשע בבוקר �27/2לסיור גיבוש במוזיאו� ביו" שישי ה, תקבלו מכתבי" 

  

  

  

___________________          _____________________  

  אריה לוינגר                יואל גמליאל           

  מזכיר המועצה              ראש המועצה           
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